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یکص��د و یازده س��ال بعد از 
امضای فرمان مش��روطه، حسن 
روحانی به عن��وان رئیس  دولت 
دوازدهم در تاریخی ترین مراسم 
تحلیف جمهوری اسالمی ایران، 
س��وگند یاد کرد؛ مراسمی ویژه 
که با حض��ور تعداد زی��ادی از 
مهمان��ان خارج��ی در مجلس 
ش��ورای اس��المی برگزار شد و 
در جری��ان آن، رئیس جمه��ور 
قان��ون   121 اص��ل  طب��ق 
اساسی س��وگند خورد و به طور 
رس��می کارش را آغاز کرد. اما 
مهم ترین اتفاق مراس��م تحلیف 
رئیس جمهور، معرفی فهرس��ت 
س��وی  از  پیش��نهادی  وزرای 
حس��ن روحانی به مجلس برای 
رأی اعتماد بوده اس��ت. اگرچه 
رئیس جمه��وری ب��رای معرفی 
کابین��ه دو هفت��ه زم��ان دارد، 
اما همانطور ک��ه از پیش اعالم 
ش��ده بود، حس��ن روحانی در 
مراسم تحلیف، فهرست وزیران 
پیش��نهادی اش را ب��ه مجل��س 
معرف��ی ک��رد و ح��اال باید در 
انتظ��ار رأی اعتم��اد مجلس به 
آنها بود، اما روز پنجش��نبه 12 
مردادماه، حکم ریاست جمهوری 
به عن��وان  روحان��ی  حس��ن 
توس��ط  دوازدهم  رئیس جمهور 
مقام معظم رهبری در حسینیه 
ام��ام خمینی )ره( تنفیذ ش��د؛ 
اقتصاد، ریشه کنی فقر و حرکت 
براساس برنامه توسعه، در صدر 
توصیه ه��ای رهب��ر انق��الب به 
دولت دوازدهم در این مراس��م 
ب��ود و این مهم نش��ان می دهد 
ک��ه اقتصاد ت��ا چه ان��دازه در 
دوازده��م  دول��ت  برنامه ه��ای 
جای��گاه مه��م و اساس��ی دارد، 
چنانکه حس��ن روحانی پس از 
س��خنانی  طی  تنفیذ حکمش، 
ایجاد یک »انق��الب اقتصادی« 
برنام��ه  مح��ور  و  س��رلوحه  را 

دولت جدی��دش اعالم کرد. 12 
نکته از سخنان رئیس جمهوری 
در مراس��م تنفی��ذ را در ادام��ه 

می خوانیم. 
دوره  در  ک��ه  همانط��ور   -
یک��ی  دادم،  وع��ده  انتخاب��ات 
دوازده��م،  دول��ت  اه��داف  از 
ریش��ه کن کردن فق��ر مطلق از 
کشور است و امیدوارم در پایان 
کارنامه  دوازدهم ش��اهد  دولت 
در  نظ��ام  ب��رای  درخش��ان تر 
کاهش نابرابری باشیم، اما همه 
واقفیم که دس��تیابی به عدالت 
اجتماعی خواهان آن اس��ت که 
در کش��ور ث��روت ایجاد ش��ود. 
رفع فق��ر در گرو ایجاد ش��غل 
است، چرا که یکی از مهم ترین 
مجاری ایجاد فقر، بیکاری است 
و کشور هم با موج افراد جویای 
ش��غل مواجه اس��ت. لذا کشور 
نیازمند آن اس��ت که ش��رایط 
الزم را برای ش��غل ایجاد کند و 
می دانیم که الزمه رشد اشتغال 
و تولید ثروت، دسترسی به بازار 

و فناوری های پیشرفته است. 
- م��ا به دنب��ال ایج��اد یک 
اقتص��ادی در کش��ور  انق��الب 
هس��تیم. دولت دوازه��م برنامه 
خود را براس��اس سیاس��ت های 
نظ��ام و با هدف ایج��اد انقالب 
اس��ت.  کرده  اقتصادی طراحی 
باوج��ود  ام��روز مل��ل جه��ان 
فاصله ها و مشکالت سیاسی، در 

همس��ایگی هم قرار گرفته اند و 
نمی توان توسعه پایدار و عادالنه 
مل��ی را بدون برنامه ای روش��ن 
از تعام��ل با جهان که در س��ند 
چش��م انداز بر آن تأکید ش��ده 
اس��ت، استوار س��اخت.  گذار از 
تحریم ه��ا و برخورداری از توان 
بازدارنده دفاعی، نخس��تین گام 

در این مسیر بوده است. 
- برجام نش��انه حس��ن نیت 
ای��ران و تعامل ب��وده و اکنون 
با اعتم��اد به نفس و پش��توانه 
چارچ��وب  در  م��ردم  رأی 
قانون اساس��ی با جه��ان تعامل 
می کنیم. کش��ور م��ا اگرچه از 
استقالل  هزینه  عزت مندی  سر 
خود را می پ��ردازد، اما هیچ گاه 
س��وی  از  را  ان��زوا  تحمی��ل 
دش��منان نمی پذیرد و خواست 
بدخواه��ان در جه��ت دور نگه 
داش��تن ای��ران از بهره گیری از 
تجربه ه��ای جهان��ی و حض��ور 
در عرص��ه بین المل��ل و تعامل 
با جه��ان را نمی پذیرد و ما نیز 
معتقدیم برجام، س��ند حس��ن 
نیت جمهوری اسالمی در ایجاد 

تعاملی سازنده با جهان است. 
- هنوز تا رسیدن به قله بلند 
تأثیرگ��ذار در منطق��ه و جهان 
فاصله داریم. اذعان داریم برای 
س��اختن آینده ای ک��ه آرامش، 
امنیت و پیش��رفت کشور باشد، 
ناگزیر بر ات��کای توانمندی های 

مردم ایران هستیم. 
- دول��ت یازده��م از طری��ق 
بازگردان��دن ثب��ات اقتص��ادی 
و کاه��ش تورم و ط��رح تحول 
س��المت، گام های مؤث��ری در 
راس��تای رف��ع فق��ر و نابرابری 
برداش��ته اس��ت اما هن��وز این 

اقدامات شایسته مردم نیست. 
- مهار تورم، رش��د اقتصادی، 
رفع فق��ر، س��ربلندی ایران در 
محاف��ل بین المللی، دس��تیابی 
ب��ه بازار منطقه و جهان، رش��د 
فضای آزاد و معنوی، دسترسی 
آس��ان ب��ه اطالع��ات، آین��ده 
مطمئن، امکان فضای اظهارنظر 
و گفت وگ��و، در جری��ان ام��ور 
کشور بودن، یکس��ان بودن در 
مقاب��ل قانون حق مردم اس��ت. 
همه این حقوق جز با اعتدال و 
دوری از افراط و تفریط، اصالت 
دادن ب��ه قانون و فرهنگ قانون 

گرایی میسر نخواهد شد. 
- دولت ه��ا از ابت��دای انقالب 
خدم��ات فراوانی را ارائه کردند تا 
فاصله میان فقیر و غنی را کاهش 
دهن��د و در نتیجه ای��ن اقدامات 
نظام توانست نس��بت درآمد 10 
درص��د غنی به 10 فقیر را از 25 
برابر در س��ال 56 به 14 برابر در 

سال 94 کاهش دهد. 
اس��المی  جمهوری  نظ��ام   -
دس��تاوردهای مهمی برای رفع 
فق��ر داش��ته اس��ت. از ابتدای 

و  دول��ت  تاکن��ون،  انق��الب 
دیگ��ر نهادهای نظ��ام خدمات 
گس��ترده ای را ارائ��ه کرده ان��د 
تا رف��اه عموم��ی و فرصت های 
پیش��رفت ب��ه ص��ورت عادالنه 
بیم��ه  وج��ود  ش��ود.  فراه��م 
همگانی و اج��رای طرح تحول 
س��المت، قدم های خوبی است 
که برداش��ته شده و با این حال 
همچنین وضعی��ت فقر زیبنده 
مردم و نظام جمهوری اسالمی 

نیست. 
- فراتر از شعارهای رنگارنگ 
چ��اره ای ج��ز برق��راری جامعه 
عادالن��ه و اعتدال��ی نداریم که 
همان��ا نظام حمای��ت اجتماعی 
برای  ب��دون فس��اد  قدرتمن��د 
حمای��ت افراد جامع��ه در برابر 
سختی های زندگی است. تالش 
دول��ت آن اس��ت که م��ردم به 

حقوق خود دست یابند. 
- ما آموختیم جامعه ایرانی از 
نظر س��بک زندگی دارای تنوع 
است و همه برداشت یکسانی از 
فرهنگ و هنر ندارند. این تنوع 
را باید به رس��میت ش��ناخت و 
پاس داشت. همه حق دارند که 
خواس��تار توجه باشند تا توسعه 
متوازن و عادالنه در تمام کشور 

محقق شود. 
- امی��دوارم در پای��ان دولت 
کارنام��ه  ش��اهد  دوازده��م 
کاه��ش  ب��رای  درخش��ان تری 

نابرابری باشیم. 
- م��ن بار دیگر در این محفل 
با عظمت، اع��الم می کنم که با 
پای��ان انتخابات فص��ل همدلی 
آغاز ش��ده و وقت آن اس��ت که 
همه با هم در س��ایه گفت وگو و 
اجماع، در س��ایه هم، نیروهای 
خالق، کارآمدی نظ��ام را ارتقا 
ببخش��یم. دس��تانم را به سوی 
هم��ه کس��انی که ب��ه عظمت 
ایران می اندیشند، دراز می کنم 
و از آنها برای پیش��رفت کمک 

می طلبم. 
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انقالب اقتصادی، محور برنامه  دولت دوازدهم
گاز

معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی اعالم کرد

پرداخت سهم صنعت از هدفمندی 
یارانه ها در بن بست

معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 
ب��ا بیان انتظارات واحدهای تولی��دی به ویژه واحدهای 
کوچک و متوسط از دولت دوازدهم، خواستار تخصیص 
س��هم بخش صنعت از هدفمندی یارانه ها شد و اعالم 
کرد که باوجود آنچه در بودجه تعریف ش��ده بود، سهم 
این بخ��ش از هدفمندی تخصیص پیدا نکرده اس��ت.  
غالمرضا س��لیمانی در گفت وگو با ایس��نا، در ارتباط با 
مش��کالتی که واحدهای کوچک و متوسط صنعتی در 
ابت��دای دولت دوازدهم با آن مواجه بودند، گفت: عالوه 
بر رکود تورمی که اقتصاد کش��ور به آن مبتال شده بود 
با مشکل عدم ثبات سیاس��ت ها روبه رو بودیم و دولت 
یازدهم باید تمام تالش��ش را به خرج م��ی داد تا روند 
مثبتی را در پیش گیرد. مطمئنا اگر می خواهیم بیکاری 
را ریشه کن کنیم و به رونق برسیم باید تولید را به عنوان 
اولویت مدنظر قرار دهیم و دولت در این حوزه به صورت 

متمرکز فعال باشد. 
وی همچنین در ارتباط با انتظارات از دولت دوازدهم 
به منظور پیش��برد امور واحدهای کوچک و متوس��ط 
تولیدی و صنعتی، بیان کرد: دولت دوازدهم باید توسعه 
کسب و کارها مبتنی بر مزیت های منطقه ای را در اولویت 
قرار دهد و توس��عه اقتصادی پای��دار را به عنوان هدف 
بشناس��د. در حال حاضر شرایط به گونه ای است که هر 
یک از سازمان ها در کشور ساز خود را کوک می کند اما 
باید بدانیم که درکدام منطقه چه ظرفیت هایی در بخش 
تجارت، صنعت، توریسم و. . . وجود دارد تا در این جهت 
حرکت کنیم و به نتیجه برسیم.  معاون سازمان صنایع 
کوچک و شهرک های صنعتی در ادامه خاطرنشان کرد: 
دولت دوازدهم باید ب��ه مقوله بیکاری به صورت جدی 
ورود کن��د و افزایش درآمد مردم را در دس��تور کار قرار 
دهد و باید بدانیم که هیچ یک از پیشرفت های اقتصادی 
بدون توجه به توسعه پایدار ممکن نخواهد بود.  سلیمانی 
با بیان اینک��ه پرداخت جدی ب��ه واحدهای کوچک و 
متوسط صنعتی می تواند تا حد بسیاری معضل بیکاری 
را از بین ببرد، اظهار ک��رد: 95 درصد بنگاه ها، کوچک 
و متوس��ط هستند اما متأس��فانه به صورت شبکه ای با 
بنگاه های بزرگ پیوند نخورده اند. این مسئله باید توسط 
دولت بازمهندسی شود تا اتصال شبکه ای بین بنگاه های 
ب��زرگ با بنگاه های کوچک و متوس��ط ص��ورت گیرد.  
معاون س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 
با تأکید بر اینکه دولت توس��عه بازار در س��طح کالن را 
در دس��تور کار قرار دهد، عن��وان کرد: باید با اعتماد به 
بخش خصوصی ظرفیت اقتصادی توس��ط دولت ایجاد 
ش��ود و با توج��ه به اینکه ۸0 درصد بنگاه های کش��ور 
دولتی یا شبه دولتی هستند نظام جامع و مدونی برای 

ساماندهی بنگاه ها در دستور کار قرار گیرد. 

یادداشت

علم و تجربه، معیار انتخاب کابینه

1- اقتصاد ایران در شرایط فعلی دارای سلسله مشکالت 
و مسائلی است، ازجمله پایین بودن بهره وری اقتصاد، نرخ 
فزاینده بیکاری، بدهی دولت به سیستم بانکی، چند نرخی 
بودن ارز و مشکالت بخش های تولیدی و عدم وجود فضای 
مناسب برای کس��ب وکار و تولید ملی. راه حل های چیره 
ش��دن به این مشکالت برخورد کارشناسی و علمی است 
بنابراین دولت باید با در پیش گرفتن سیاست های عالمانه 
و کارشناسی بین بدنه تصمیم ساز و اجرایی هماهنگی الزم 
را ایجاد کند. بدنه کارشناسی و مدیریت کالن دولت باید 
در مسیر تالش برای سیاست گذاری های بخردانه و اجرای 
آن ق��رار بگیرند. با پروبال دادن به عملکردهای مبتنی بر 
مبانی علمی و کارشناسی، در مرحله عمل به موفقیت های 
قابل توجهی خواهیم رس��ید. با اتکا به  نظام تصمیم س��از 

می توان بر خیل عظیم مشکالت اقتصاد ایران فائق آمد. 
2- گمانه زنی ها درباره تی��م اقتصادی دولت در جریان 
اس��ت. با شناختی که از اقتصاد ایران دارم به نظر می رسد 
ک��ه بیش از ه��ر نهاد دیگ��ری باید به س��ازمان برنامه  و 
بودجه به عنوان متولی توس��عه و پیشرفت کشور اهمیت 
داد. این سازمان  مسئول ساماندهی امور اقتصادی، تعیین 
راهبردهای توسعه ای در زمینه های اجتماعی و فرهنگ و 
اقتصادی است. فرمانده توسعه و پیشرفت کشور، سازمان 
برنامه وبودجه اس��ت، درنتیجه تقویت این سازمان باید در 
اولویت های دولت قرار بگیرد. سازمان برنامه، بانک مرکزی، 
وزارت اقتصاد و دارایی و س��ایر دس��تگاه های اجرایی باید 
به هماهنگی های الزم برس��ند. اگر زمانی سازمان برنامه 
با اجرای سیاس��تی مخالفت کرد، به عنوان یک دس��تگاه 
فرا بخش��ی که مس��ئول توس��عه اقتصادی کش��ور از راه 

تخصیص بهینه منابع است باید به آن توجه کرد. 
3- س��ازمان برنامه در دوره ای منحل و دوباره احیا شد. 
بازگشت این سازمان به شرایط بهتر زمانی ممکن است که 
دولت ارتباط بدنه اجرایی با دانشگاه های نمونه و برتر کشور 
را تقویت کند. سازمان برنامه در شرایط فعلی تنها نهادی 
اس��ت که می تواند جلوی ریخت وپاش های مالی دولت را 
بگیرد و به عنوان بازوی کارشناسی نقش مهمی در اقتصاد 
کشور ایفا کند. دولت باید فرا از مسائل سیاسی به اقتصاد 
برسد و در این زمینه سازمان برنامه می تواند نقش ویژه ای 

ایفا کند. 
4- روحانی به عنوان رئیس جمه��وری که رأی مردم را 
کس��ب کرده، نماینده مردم و باالترین مقام اجرایی کشور 
است. او مختار است که هر نوع تغییر و تحولی را در کابینه 
دوازدهم ایجاد کند و این امور باید آزادانه و بدون فشارهای 
سیاسی انجام شود. افراد مدیر و مدبر در کشور کم نداریم 
اما یک نکته هست که در مورد آن نگرانیم؛ اول شعارهای 
مربوط به جوان گرایی اس��ت. من با جوان گرایی در کابینه 
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و  فع��االن  اغل��ب  نظ��ر  از 
کارشناسان، اقتصاد ایران به شدت 
نیازمند مشارکت خارجی به ویژه 
در بحث تأمین منابع مالی است. در 
واقع جذب سرمایه گذاری خارجی 
از الزام��ات در توس��عه اقتصادی 
کشور محس��وب می شود، چراکه 
معضل اساسی امروز، محدود بودن 
بودجه ه��ای دولتی و ب��اال بودن 
هزینه های جاری و کمبود سرمایه 
برای رسیدن به چش��م اندازهای 
اقتصادی پیش بینی شده است و 
همین امر موجب شده تا معموال 
عملک��رد از برنامه مدنظر عقب تر 
باشد. به گزارش باشگاه خبرنگاران 
ج��وان، دولت��ی بودن س��اختار 
اقتصاد ایران در کنار ضعیف بودن 
بخش خصوصی و همچنین نبود 
رقابت س��ازنده و انحصاری بودن 
برخی صنایع دولتی، فضا را برای 
خارجی  س��رمایه گذاری  ج��ذب 
با مش��کل مواجه ساخته، چراکه 
در ن��گاه س��رمایه گذاران ورود به 
چنین بازاری بس��یار پرخطر و با 
ریسک است. پس از توافق برجام 
همگان منتظر این بودند تا جذب 
س��رمایه گذاری روند مناسب تری 
داش��ته باش��د و رفت و آمده��ای 
متعدد هیأت های تجار و اقتصادی 
از کش��ورهای مختل��ف امیدها را 
برای این اتفاق بیشتر کرد، اما برجا 
ماندن موانع بانک��ی اجازه تحقق 
مطل��وب ای��ن امر را س��لب کرد، 
اگرچه آمارها از توافق های مناسب 
و فراهم شدن چند 10 میلیاردی 
برای سرمایه گذاری در بخش های 
مختلف حکای��ت می کند. تحقق 
س��رمایه گذاری در اقتصاد کشور 
قطعا منجر ب��ه افزایش درآمد ها، 
ش��غلی،  فرصت ه��ای  افزای��ش 

دسترس��ی به کاالها و خدمات با 
کیفیت و توسعه صادرات خواهد 
ش��د و اثرات مطل��وب آن بر تراز 
تجاری کش��ور و انتقال فناوری و 
تکنولوژی روز دنیا را برای کش��ور 

به دنبال دارد. 

 ادامه رایزنی ها برای جذب 
سرمایه گذاری خارجی

 عباس عراقچی معاون وزیر امور 
خارج��ه در خصوص مذاکره برای 
جذب س��رمایه گذاری خارجی در 
اقتص��اد ایران اظهار داش��ت: طی 
ماه های گذشته برخی مذاکرات با 
طرف های خارجی به نتیجه رسیده 
و امضای توافقنامه با طرف روسی 
در زمینه توس��عه صنای��ع ریلی 
در راس��تای همین تالش ها برای 
همکاری بوده است. وی با اشاره به 
حجم سرمایه گذاری 2.5 میلیارد 
یوروی��ی توافقنامه ریل��ی ایران و 

روس��یه افزود: امضای قراردادهای 
جدید نش��ان می دهد که فضای 
خوبی ب��رای س��رمایه گذاری در 
ای��ران وج��ود دارد. عراقچی ابراز 
امیدواری کرد با توجه به مذاکرات 
و تالش ه��ا ب��رای توس��عه روابط 
تجاری و اقتصادی ایران با جهان، 
همکاری ه��ای اقتص��ادی ایران و 
کشورهای دیگر در آینده گسترش 
یابد. وی تصریح کرد: طبق آخرین 
آمارها تا ابتدای سال جای زمینه 
ج��ذب ح��دود ۸0میلی��ارد دالر 
سرمایه گذاری خارجی فراهم شده 
اس��ت. به گفته مع��اون وزیر امور 
خارجه، زمینه برای حضور فعال و 
گسترده سرمایه گذاران بین المللی 
در بخش ه��ای مختلف اقتصادی 
اع��م از نفت و گاز و انرژی، صنایع 
خودروس��ازی، صنع��ت هوایی و 
هواپیمای��ی، صنای��ع کوچ��ک و 
متوسط، توریس��م و هتل سازی و 

بس��یاری از حوزه دیگر اقتصادی 
هموار است. 

 
لزوم جذب سرمایه گذاری در 

بخش معدن
فرش��ید ش��کرخدایی، عض��و 
هیأت نمایندگان ات��اق بازرگانی 
ای��ران و دبی��ر س��مینار ج��ذب 
سرمایه گذاری اظهار داشت: جذب 
س��رمایه در کش��ور در بنگاه های 
اقتص��ادی دولتی متمرکز ش��ده 
و بخش خصوصی درصدد اس��ت 
با هم��کاری ات��اق بازرگانی ایران 
س��رمایه گذاری های الزم را برای 
بنگاه های کوچک و متوسط جذب 
کند. به گفته دبیر سمینار جذب 
س��رمایه گذاری خارجی، حمایت 
از بخش خصوص��ی معادن به ویژه 
در تأمین تجهیزات و امور مربوط 
به حمل و نق��ل می تواند، بهره وری 
از مع��ادن را افزایش دهد که نیاز 

زی��ادی ب��ه س��رمایه و نقدینگی 
دارد. وی در پای��ان تأکی��د کرد: 
ظرفیت های بخش معدن بس��یار 
باال اس��ت و جذب سرمایه گذاری 
خارجی یکی از الزامات این بخش 
و به طور کلی رشد اقتصادی کشور 

است. 

الزام انتقال تکنولوژی همراه با 
جذب سرمایه گذاری خارجی

حام��د واح��دی، عض��و هیأت 
نمایندگان ات��اق بازرگانی تهران 
با اشاره به اهمیت جذب سرمایه 
خارج��ی در اقتصاد گفت: باتوجه 
ب��ه پیش بینی ه��ای اقتص��ادی، 
اقتص��اد  مختل��ف  بخش ه��ای 
کش��وربه 6 تا ۸۸درص��د جذب 
س��رمایه گذاری خارجی نیاز دارد. 
وی افزود: باید حتماً دقت داشت 
که این جذب س��رمایه از س��وی 
خارجی ها هم��راه با انتقال دانش 
وتکنولوژی باشد که البته این امر 
ایده آل به نظر می رسد و در عمل 
میزان تحقق آن متفاوت است. به 
گفته این عضو هیأت نمایندگان 
ات��اق بازرگان��ی ته��ران با جذب 
سرمایه خارجی، افزایش اشتغال و 
ورود به بازار های جهانی و توسعه 
صادرات به دنبال خواهد داش��ت و 
همچنین باید در نظر داش��ت که 
س��رمایه گذاری ب��ه نوعی صورت 
پذیرد ک��ه با خروج کش��ورهای 
خارج��ی از ایران مش��کلی برای 
صنایع��ی درآنها س��رمایه گذاری 
شده است رخ ندهد. وی در پایان 
بیان کرد: باید در جذب س��رمایه 
ب��ه فرصت های نس��بی نیز توجه 
ویژه ش��ود، چراکه سرمایه گذاری 
در هر صنعتی دلیل بر شکوفایی 

اقتصادی نیست. 

فرصتی که برای توسعه کشور ضروری است

الزامات جذب سرمایه گذاری خارجی برای اقتصاد ایران
حمل و نقل ریلی

انجام ۶۰درصد عملیات اجرایی 
راه آهن  برقی تهران-مشهد با توان 

داخلی 
معاون فنی و امور زیربنایی راه آهن گفت: طبق توافق با 
طرف چینی در قرارداد برقی سازی راه آهن تهران-مشهد 
بی��ش از 60درصد پروژه با تأکید بر ت��وان داخلی انجام 
می شود. به گزارش ایسنا، مازیار یزدانی با اشاره به امضای 
قرارداد برقی س��ازی راه آهن تهران- مشهد اظهار داشت: 
در بخش امور قراردادی، براس��اس امضای قرارداد اصلی، 
قرارداد سه جانبه ای با شرکت های داخلی و طرف خارجی 
نیز قابلیت امضا پیدا می کند. معاون ش��رکت راه آهن در 
ادامه به مباحث تأمین مالی این پروژه اشاره کرد و گفت: 
با نهایی ش��دن قرار داد تس��هیالت، ایران باید 15درصد 
ح��ق کارفرمایی را به عنوان پیش پرداخت در دو قس��ط 
پرداخت کند و طبق آن چهارم مردادماه نامه درخواست 
این مبلغ از سوی شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران 
به سازمان برنامه و بودجه ارسال می شود. یزدانی از آغاز 
فعالیت اجرایی ش��رکت چینی در پروژه پس از پرداخت 
نخستین قسط از سوی ایران خبر داد و گفت: امیدواریم 
س��ازمان برنامه و بودجه درخواست شرکت راه آهن را با 
س��رعت پیگیری کند. معاون فنی و زیربنایی راه آهن با 
اشاره به امور مهندسی پروژه برقی سازی راه آهن تهران- 
مش��هد گفت: ب��رای مدیریت زم��ان، از چند هفته  قبل 
قراردادی با یک شرکت مهندسی مشاور داخلی و خارجی 
منعقد و ابالغ کردیم که طبق آن ش��رکت طرف قرارداد 
کار برداش��ت و تراکم سنجی در راستای ارتقای مسیر از 
حد فاصل نیش��ابور تا مشهد را شروع کرده است. معاون 
فنی و زیربنایی راه آهن با اش��اره ب��ه چالش های بخش 
اجرای��ی این پروژه گفت: این مس��یر به دلیل اینکه یک 
مس��یر دو خطه با ترافیک باالیی اس��ت و هر 15 دقیقه 
یک قطار اعزامی دارد، لذا فعالیت روی این پروژه بس��یار 
سخت است. باید در کمترین زمان خط را مسدود کنیم 
و با استفاده از روش های مکانیزه عملیات اجرایی را انجام 
دهی��م. وی با بیان اینکه رقم دقیق قرار داد 1.۷ میلیارد 
دالر است که سهم ایران 200 میلیون دالر و 1.5 میلیارد 
دالر س��هم مشارکت طرف خارجی است، گفت: در تمام 
بخش ها شرکت های ایرانی مشارکت دارند و طبق توافق 
با طرف چینی بی��ش از 60درصد پروژه با تأکید بر توان 
داخلی انجام می شود. یزدانی در پایان یادآور شد: سرعت 
بهره برداری 200کیلومتر بر ساعت در نظر گرفته شده که 
عالوه بر بهبود زمان سرفاصله، باعث افزایش سرعت سیر 
به کاهش زمان مس��یر تهران- مش��هد به کمتر از شش 

ساعت می شود. 

یادداشت

دولت یازدهم رفتار اقتصادی مردم را 
تغییر داد

بررس��ی ها نش��ان می دهد دولت یازدهم در عرصه اقتصاد 
کارنامه موفقی را به جا گذاش��ته است، اما آنچه در این حوزه 
از اهمیت باالیی نسبت به س��ایر بخش های برخوردار است، 
مهار تورم در این دوره بود که نه تنها اقتصاد که خلق و خو و 
رفتار اجتماعی ایرانیان را نیز تحت تأثیر قرار داد. وزارت نفت، 
بهترین دوران خود را در چهار سال گذشته پشت سر گذاشته 
اس��ت، البته اگر برجام نبود امروز ای��ران به جای صادرات 2 
میلیون و 500 هزار بش��که نفت، باید به صادرات 300 هزار 
بش��که ای نفت بسنده می کرد. طبیعی اس��ت که می توان با 
مقایسه ای میان این دو رقم، حجم درآمدهای ارزی کشور را 
حدس زد. در چهارسال گذشته، نه تنها بازپس گیری بازارهای 
از دست رفته نفت اتفاق بسیار مهمی بود، بلکه افزایش تولید 
در پارس جنوبی و رس��یدن به ش��ریک ایران در این میدان، 
یعن��ی قطر از منظر س��طح تولید، نیز اتفاق سرنوشت س��از 
دیگری محس��وب می ش��ود که باید بدان توج��ه کرد. انعقاد 
نخس��تین قرارداد در فاز 11پارس جنوبی با شرکت توتال، از 
پس س��ال های طوالنی تحریم نیز اتف��اق مهمی نه فقط در 
عرصه نفت که در حوزه سیاست خارجی است. اگر بخواهیم 
عملکرد دولت یازدهم در مقایسه با وضعیت موجود و شرایط 
حاکم بر کش��ور را ارزیابی کنیم به این نتیجه می رس��یم که 
اتفاقات بزرگی در کش��ور رخ داده و اقتص��اد از پس دوره ای 
متالطم و رش��د منفی به وضعیتی با ثبات رس��یده است. اما 
اگر مبنا آنچه باید باش��د، قرار گیرد، می بینیم هنوز کارهای 
نش��ده بسیاری وجود دارد و دولت دوزادهم باید خود را آماده 
اج��رای آنها کند. دولت یازدهم مهم تری��ن توفیق خود را در 
حوزه سیاست خارجی و اقتصاد به دست آورد، البته الزم است 
در س��ال های پیش رو دولت برنامه ای برای کاهش مداخالت 
گسترده در بازار ارز را در دستور کار قرار دهد، چراکه مشخصا 
تداوم این سیاست ممکن است تبعات اقتصادی منفی را برای 
کش��ور به همراه بیاورد. رفتار م��ردم، جهت گیری اقتصادی 
دولت را نش��ان می دهد. به عنوان مث��ال به دلیل ثبات ایجاد 
شده در کشور، دیگر کسی به دنبال آن نیست که برای حفظ 
ارزش پول خود دائما دس��ت به خرید طال و س��که و ارز و. . . 
بزند، بلکه همه این اطمینان را دارند که ثبات بر کشور حاکم 
اس��ت و جایی برای نگرانی نیست. اتفاقاتی که در چهار سال 
گذش��ته رخ داد، فضا را برای اصالحات ساختاری در اقتصاد 
آم��اده کرده اس��ت، از این رو می توان امی��دوار بود که دولت 
دوزادهم بتواند این جراحی مهم را در سال های فعالیت خود 

هادی حق شناس 
کارشناس اقتصاد



مراس��م  ام�روز:  فرص�ت 
دوره  دوازدهمی��ن  تحلی��ف 
اس��امی  ریاس��ت  جمه��وری 
ایران همزمان با س��الروز صدور 
فرمان مش��روطیت برگزار ش��د 
و حجت االس��ام حسن روحانی 
دو روز پ��س از تنفی��ذ حک��م 
ریاست جمهوری اش توسط مقام 
معظم رهبری، عصر روز گذشته 
در مجل��س ش��ورای اس��امی 
برای پاس��داری از قانون اساسی 
سوگند یاد کرد. با اینکه حسن 
روحان��ی برای معرفی کابینه دو 
هفته زم��ان در اختیار دارد، اما 
از این بود  گمانه زنی ها حاک��ی 
که فهرس��ت وزیران پیشنهادی  
روحان��ی در مراس��م تحلیف به 
اتفاقی  می شود.  معرفی  مجلس 
ک��ه در ادام��ه نیفت��اد و عل��ی 
الریجانی رئیس مجلس شورای 
اس��امی اب��راز امی��دواری کرد 
که فهرس��ت وزرای پیشنهادی 
به زودی به مجلس معرفی شود. 
تحلی��ف  مراس��م  ادام��ه  در 
رئیس جمهور، پس از سخنرانی 
علی الریجان��ی، رئیس مجلس 
شورای اسامی و آیت اهلل آملی 
قضاییه،  ق��وه  رئیس  الریجانی، 
حض��ور  در  روحان��ی  حس��ن 
رئیس ق��وه قضاییه و همچنین 
اعضای ش��ورای نگهبان که در 
مراس��م تحلیف حضور داشتند، 
و  اس��ام  از  پاس��داری  ب��رای 
قان��ون اساس��ی س��وگند ی��اد 
ک��رد. گزارش»فرص��ت امروز« 
از س��خنان حس��ن روحانی در 
مراس��م تحلی��ف دوازدهمی��ن 
رئیس جمهوری اسامی ایران را 

در ادامه می خوانید. 
* امروز چهارده مرداد است؛ 
۱۱۱ سال پیش ایران حماسه ای 
نو آفری��د. نهضت مش��روطیت 
ای��ران به عنوان نخس��تین قیام 
ملت خاورمیانه پیروز ش��د و دو 
مفهوم قانون و حاکمیت ملی را 
ب��رای ملت به ارمغ��ان آورد. در 
واقع نخس��تین قیام ملی مردم 
آسیا برای آزادی خواهی در این 

قاره کهن به انجام رسید. 
* ام��روز دوازدهمی��ن دولت 
جمهوری اس��امی ای��ران آغاز 
می شود. از زمان انقاب تاکنون 
اجرایی کش��ور  عالی ترین مقام 
ب��ا رأی تک تک م��ردم انتخاب 
می ش��ود. مردم ای��ران با خلق 
حماسه اردیبهشت و حضور در 
انتخابات ریاس��ت جمهوری بار 
دیگر با ما سخن گفته و نظرات 

خود را عام کردند. 
* م��ردم ب��ا زب��ان رأی خود 
گفتند چ��ه می خواهن��د و چه 
نمی خواهن��د. آنه��ا ب��ا انتخاب 
را  راه��ی  و  رویک��رد  مج��دد 

انتخ��اب کردند که چهار س��ال 
در مع��رض نق��د هم��گان قرار 
داش��ت. از ای��ن پ��س م��ا باید 
پاس��خگوی رأی مردمی باشیم 
که اعتبار و حیثیت مجددی به 

ما بخشیده اند. 
 29 در  م��ردم  رأی   *
اردیبهش��ت یک حادث��ه نبود، 
بلکه حاصل یک بلوغ اجتماعی 
ب��ود. منتخ��ب مل��ت بای��د به 
درس��تی بدان��د از می��ان چ��ه 
خواسته ها و آرایی برآمده است. 
امروز من به عنوان رئیس جمهور 
جمهوری اس��امی ایران مکلف 
به انجام همه ام��ور مردم ایران 

هستم. 
* این دولت می خواهد دولت 
معتدل��ی باش��د ک��ه نه ب��ا هر 
پرخاشی بترس��د و تسلیم شود 
و نه با هر هیجانی برآشفته شود 

و بجنگد. 
* ما دولتی مصلح هستیم که 
در سیاست داخلی و در سیاست 
خارجی صلح را برجنگ و اصاح 
را بر جمود ترجیح می دهیم. ما 
همیشه آماده دفاع از ملت خود 
هستیم اما دفاع را فقط با ساح 
ممکن نمی دانیم. ما پش��تیبان 
نیروهای مسلح خود هستیم اما 
بزرگ ترین س��اح ما رأی ملت 
ما اس��ت. ملتی که بیش از 4۱ 
میلی��ون رأی در صن��دوق دارد 
هرگز در بن بست قرار نمی گیرد. 
* برجام نیز نمونه وفاق ملی 
در ایران اس��ت. بی ش��ک بدون 
پش��توانه و حمایت مقام معظم 
و هماهنگ��ی مجلس  رهب��ری 
و نیروه��ای مس��لح ب��ا دول��ت 
منتخب م��ردم برجام به فرجام 
نمی رس��ید و ادام��ه نمی یافت، 
ام��ا جهان می داند ک��ه هرگونه 
نقض ق��رارداد در ای��ن معاهده 
بین المللی ب��ا واکنش یکپارچه 
مل��ت و دول��ت ای��ران مواج��ه 

خواهد شد. 
* بای��د بدانی��م هم��ه ما در 
این دریای توفانی یک کش��تی 
و یک کش��تیران داری��م و باید 
ب��ا قط��ب نمای خ��اص ملت و 
س��ربلندی ایران اسامی با هم 
تاش کنیم. مردم ساالری دینی 
تنها دس��تاورد نظ��ام جمهوری 
اس��امی نبوده و ای��ن نظام به 
توفیق��ات ب��زرگ دیگ��ری نیز 
توفیقاتی  اس��ت.  یافته  دس��ت 
همچون استقال کشور، امنیت 
مسلح  نیروهای  اقتدار  بی نظیر، 
و توسعه توان دفاعی که موضوع 
قاب��ل توج��ه در می��ان م��ردم 
منطقه است، حاصل پایداری ما 
در سیاست حمایت از مظلوم و 
هزین��ه دادن در راه آن ب��وده و 
همچنین ارتقای موقعیت کشور 

در نظام بین الملل��ی که نتیجه 
پیروی از اص��ول حکمت، عزت 
و مصلحت در سیاس��ت خارجی 

بوده است. 
* بای��د ب��ه ه��وش باش��یم 
ک��ه حفظ ای��ن دس��تاوردها و 
استمرار توفیقات کشور مستلزم 
برخورداری از یک اقتصاد قوی، 
تأثیرگ��ذار در عرص��ه  و  پوی��ا 
جهانی و منوط به توسعه علمی 

در کشور است. 
* در چه��ار ده��ه گذش��ته 
قاب��ل توجه��ی  پیش��رفت های 
حاصل شده، سرمایه گذاری های 
زی��ادی در زیرس��اخت ها انجام 
ش��ده، در بس��یاری از مناط��ق 
محروم و دوردس��ت بهبودهای 
قابل توجهی در اس��تانداردهای 
زندگ��ی م��ردم ایجاد ش��ده و 
فاصل��ه فقی��ر و غن��ی به ط��ور 
معن��اداری نس��بت ب��ه ابتدای 

انقاب کاهش یافته است. 
دس��تاوردهای  ادام��ه  در   *
س��ال های پس از انقاب، دولت 
یازدهم نی��ز قدم های بزرگی در 
برداش��ته  مختلف  عرصه ه��ای 
که از آن جمله بازگش��ت ثبات 
اقتص��ادی در بازارهای مختلف 
ارز، کاهش نرخ  ب��ازار  به وی��ژه 
تورم به تورم تک رقمی، افزایش 
رش��د اقتصادی و دس��تیابی به 
اش��تغال س��االنه بیش از 600 
هزار ش��غل در دول��ت یازدهم 

است. 
* دستاورد مهم دیگر دولت، 
افزای��ش تولی��د بی��ش از یک 
میلیون بش��که نف��ت در روز و 
بازپس گیری سهم ایران در بازار 
جهانی و جهش بزرگ در تولید 
ارزش  زنجی��ره  تکمی��ل  و  گاز 

افزوده نفت در کشور است. 
و  رف��اه  ح��وزه  در   *
گام های  نی��ز  تامین اجتماع��ی 
بزرگ��ی در حمای��ت از اقش��ار 
کم درآم��د برداش��ته ش��ده و با 
اجرای طرح بیمه همگانی امروز 
هم��ه ایرانی��ان تحت پوش��ش 
بیم��ه درمانی ق��رار گرفتند. از 
سوی دیگر پس از اجرای طرح 
سامت سهم پرداختی از سوی 
درمانی  هزینه ه��ای  در  م��ردم 
کاهش چشمگیری داشته است. 
* دسترسی مردم به اینترنت 
پرس��رعت و اطاعات از طریق 
فضای مج��ازی بیش از ۱0برابر 
ش��ده که این دسترس��ی نقش 
مهمی در توس��عه کس��ب و کار 

داشته است. 
* در عرصه سیاس��ت داخلی 
اقدام ب��ه تهیه  دولت یازده��م 
سند حقوق شهروندی کرد و آن 
را به دستگاه های اجرایی کشور 
اب��اغ کرد و دولت دوازدهم نیز 

ادامه این را در دس��تور کار قرار 
داد. 

* آزادی، امنی��ت، آرام��ش و 
پیش��رفت برنامه محوری دولت 

دوازدهم است. 
* از ابت��دای دول��ت یازدهم 
مسیری هش��ت س��اله را برای 
اقتص��ادی  اصاح��ات  انج��ام 
طراحی کردیم و در چهار س��ال 
ابتدای��ی یعنی در دولت یازدهم 
دس��تیابی به ثبات اقتصادی در 
داخ��ل و ایج��اد تعام��ل پایدار 
و بلندم��دت با کش��ورهای دنیا 
انج��ام  پیش نی��از  به عن��وان  را 

اصاحات هدف گذاری کردیم. 
جمهوری  دولت  خط مشی   *
اس��امی ایران همچنان تعامل 
گسترده و متوازن با جهان است 
که در سخنان اخیر مقام معظم 
رهب��ری در مراس��م تنفیذ نیز 
مورد تصریح مجدد قرار گرفت. 
* تعامل سازنده با کشورهای 
ب��ا  پیونده��ا  تعمی��ق  جه��ان، 
و منطقه  کش��ورهای همس��ایه 
و افزای��ش س��طح همکاری ه��ا 
با کش��ورهای دوس��ت ن��ه فقط 
ی��ک انتخ��اب آگاهان��ه، بلک��ه 
ضرورتی است که صلح و امنیت 
بین الملل��ی در گ��رو تحقق آن 
است. عبور از تهدیدات خطرناک 
و تح��والت پیچی��ده دوران گذار 
فعلی جز ب��ا افزای��ش تماس ها 
نهادینه ک��ردن  و  م��راودات  و 
گفت وگ��و از س��وی دولت ه��ا و 

ملت ها امکان پذیر نیست. 
موض��وع  فص��ل  و  ح��ل   *
هس��ته ای و خارج شدن پرونده 
هس��ته ای از فصل هفتم منشور 
ملل متح��د و لغ��و تحریم های 
ش��ورای امنیت و همچنین لغو 
تحریم ه��ای ظالمان��ه در حوزه 
هس��ته ای یک��ی از بزرگ ترین 
یازدهم  دول��ت  دس��تاوردهای 

بوده است. 
گره های  تاکن��ون  گرچ��ه   *
زی��ادی از اقتص��اد کش��ور در 
حوزه تحریم ها گش��وده ش��ده، 
ام��ا بدعهدی ه��ای آمری��کا در 
اج��رای برجام به دلی��ل اعتیاد 
حاکمیت این کشور به سیاست 
غیرقانون��ی و ناکارآمد تهدید و 
بودن  اعتماد  غیرقاب��ل  تحریم، 
آنها به عنوان ش��ریک برای همه 
جهان را به اثبات رسانده است. 
و  م��ردم  س��وی  از  م��ن   *
مس��ئوالن کش��ور ب��ه صراحت 
اعام می کنم جمهوری اسامی 
ای��ران آغازگ��ر نق��ض برج��ام 
نخواهد بود، اما در مقابل تداوم 
بدعهدی های آمریکایی س��اکت 

نخواهد نشست. 
* مل��ت ایران ثاب��ت کرد که 
احت��رام را با احت��رام و بدی را 

با مقابله به مثل پاس��خ خواهد 
داد. م��ا ب��ا نوآم��دگان جه��ان 
سیاس��ت کاری نداری��م، اما به 
اعام می کنیم که  کهنه سواران 
می توان برجام را به یک حقوق 
بین الملل تبدی��ل کرد و از یک 

استثنا قاعده ساخت. 
* آنه��ا که قصد پ��اره کردن 
برج��ام را دارند بدانند که با این 
کار تومار عمر سیاس��ی خود را 
پاره می کنند و جهان بدعهدی 
آنه��ا را فرام��وش نمی کند. آنها 
که خود را جزو بازندگان برجام 
می دانند می توانند به اشتباهات 
خ��ود پای��ان دهند. ام��روز روز 
رونمای��ی مادر بمب ها نیس��ت. 
از م��ادر  ام��روز روز رونمای��ی 
همکاری ه��ا اس��ت. مذاک��رات 
ایران برج بلند دموکراسی است 
که ۱۱۱ پله دارد. از ۱۱۱ سال 
پیش تاکن��ون مردم ایران برای 

دموکراسی قدم برداشتند. 
*  جمه��وری اس��امی ایران 
اعتب��ار و پیش��رفت خ��ود را از 
م��ردم فرهیخت��ه و ب��ا ایم��ان 
خود می گیرد. ای��ن نظام آماده 
هم��کاری با جه��ان ب��ا منافع 
مشترک اس��ت. در حضور ۱0۵ 
نماینده بین الملل��ی که مفتخر 
ب��ه میزبان��ی آنه��ا در کان��ون 
مردم س��االری ای��ران هس��تیم 
 اع��ام می کن��م دول��ت ای��ران 
هی��چ گون��ه محدودیت��ی برای 

همکاری با شما ندارد. 
* م��ا می خواهیم صدای اعتدال 
را به صدای عال��م و منطقه تبدیل 
کنی��م ت��ا از این منطق��ه که مهد 
تم��دن و اس��ام رحمان��ی اس��ت 
هرگ��ز ص��دای نفرت و خش��ونت 
ب��ه گوش نرس��د. امیدواریم بعد از 
س��ال ها آزمون و خطا به این درک 
 مشترک رسیده باشیم که تنها راه 
ریش��ه کن کردن تروریس��ت این 
معض��ل جهانی اعتم��اد به مردم و 
کسب مشروعیت از صندوق رأی از 
یک س��و و همکاری های منطقه ای 
و فرامنطقه ای از سوی دیگر است. 
م��ا  اصل��ی  درخواس��ت   *
منطق��ه  هم��ه کش��ورهای  از 
و جه��ان ب��رای پیوس��تن ب��ه 
ابتکارات سیاس��ی جهت پایان 
دادن ب��ه کش��تار و آوارگ��ی و 
ناب��ودی زیرس��اخت های ای��ن 
دو کش��ور اس��ت. میهمان های 
کش��وری  ای��ران   گرام��ی 
م��ردم س��االر با س��رمایه های 
عظی��م انس��انی و طبیع��ی و 
موقعیت ویژه جغرافیایی آماده 
همکاری با کش��ورهای شما در 
پیش��برد منافع مشترک است. 
همکاری ه��ا به ایج��اد صلح و 
ثبات در منطقه و جهان کمک 

خواهد کرد.  

مراسم تحلیف کم نظیر حسن روحانی به عنوان رئیس دولت دوازدهم دیروز در مجلس برگزار شد

سوگند صدای اعتدال هزینه موسسات غیرمجاز در 
اقتصاد ایران

عض��و هی��أت علمی پژوهش��کده پول��ی و بانکی 
بانک مرکزی با اش��اره به مشکات موسسات پولی 
غیرمج��از در اقتصاد ایران، از وجود رقابت ناس��الم 
در پرداخت نرخ س��ود از سوی این موسسات سخن 

گفت. 
کامران  ن��دری در گفت وگو با ایلنا، گفت: یکی از 
مهم ترین معضات و مش��کاتی که در حال  حاضر 
نظام بانکی کش��ور را درگیر کرده، حضور موسسات 
مال��ی و اعتباری اس��ت که ب��دون مج��وز از بانک 

مرکزی فعالیت می کنند. 
مدیر گروه بانکداری اس��امی پژوهش��کده پولی 
و بانکی بانک مرکزی اظهار داش��ت: این موسسات 
مش��کات اساس��ی را برای نظام بانکی کشور ایجاد 
کرده ان��د و به دلیل اینکه تحت نظارت نیس��تند و 
مقررات بانک مرکزی را رعایت نمی کنند باعث شده 
ریسک سپرده گذاری در این موسسات افزایش یابد. 
عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک 
مرک��زی افزود: بعض��ا اتفاق افت��اده هموطنانی که 
در این موسسات س��پرده گذاری کرده اند با مشکل 
مواجه شده و نتوانستند منابع و سپرده های خود را 

از این موسسات دریافت کنند. 
ندری ادامه داد: مش��کل دومی که این موسسات 
ایج��اد کرده اند اینکه رقابت ناس��المی در پرداخت 
سود س��پرده ها و س��ود بانکی ایجاد شده و رقابتی 
که این موسس��ات برای جذب منابع مردم داشته اند 
باعث ش��ده تا نرخ سود سپرده ها افزایش یابد و این 
افزایش سبب شده که تقاضای کل در اقتصاد لطمه 

ببیند و مشکاتی در این زمینه به وجود بیاید. 
ب��رای  ک��ه  مش��کاتی  ب��ه  همچنی��ن  وی 
تولیدکنن��دگان و بنگاه ها در چنی��ن فضایی ایجاد 
شده اشاره کرد و گفت: مشکات مطرح شده باعث 
ش��ده سرمایه گذاران نتوانند فعالیت مناسبی داشته 

باشند. 
مدیر گروه بانکداری اس��امی پژوهشکده پولی و 
بانکی بانک مرکزی اف��زود: حتی خانوارها نیز برای 
خری��د کاالهای ب��ادوام خود به س��ختی می توانند 
از مناب��ع بانک ها با نرخ س��ود باال اس��تفاده کنند و 
اساس��ا امکان استفاده از تسهیات بلندمدت با نرخ 

سودهای موجود تقریبا وجود ندارد. 
به گفته ندری، این مش��کات باعث شده اقتصاد 
ایران که در س��ال های گذشته در رکود قرار داشت 
نتواند با س��رعت قابل ماحظ��ه ای وضعیت خود را 

بهبود بخشیده و از رکود خارج شود. 

بانک ها در بانک  مرکزی چقدر 
سپرده دارند؟ 

در ح��ال حاضر بانک ها بیش از ۱۳۱ هزار میلیارد 
تومان در بانک مرکزی سپرده دارند. 

ب��ه گزارش ایس��نا، مبلغ��ی که بان��ک مرکزی از 
بانک ها و موسسات اعتباری در قالب سپرده دریافت 
می کند به عن��وان ابزاری برای اعمال سیاس��ت های 
پولی این بانک است. در این بین نسبت سپرده های 
قانون��ی با دو کارکرد احتیاط��ی در قالب حمایت از 
س��پرده گذاران در مواق��ع بروز هجوم ه��ای بانکی و 
همچنین کارکرد سیاس��ت گذاری پولی برای کنترل 
حج��م نقدینگی از طریق ضری��ب فزاینده نقدینگی 
از ابزارهای کنترلی بانک مرکزی محسوب می شود. 
گرچ��ه طبق قانون پولی و بانک��ی، دامنه دریافت 
س��پرده از بانک ها بین ۱0 تا ۳0درصد تعیین شده، 
اما نس��بت س��پرده قانونی برای تمام س��پرده های 
بخ��ش غیردولت��ی در بانک ه��ای غیرتخصصی در 
حدی بین ۱0 تا ۱۳درصد تعریف ش��ده اس��ت که 
این درصد در دو تا س��ه س��ال اخیر برای آزاد سازی 
بخش��ی از س��پرده های قانون��ی به منظ��ور افزایش 
نقدینگی بانک ها حتی کمتر شد. با این حال آخرین 
گ��زارش از عملک��رد مال��ی بانک ها نش��ان می دهد 
حجم س��پرده های بانک ها و موسس��ات اعتباری در 
پای��ان فروردین ماه س��ال ۱۳96 به بی��ش از ۱۳۱ 
ه��زار میلیارد تومان رس��یده که بال��غ بر ۱2۵ هزار 
میلیارد آن متعلق به س��پرده های قانونی آنها است. 
مجموع س��پرده های بانک ها و موسس��ات اعتباری 
در فروردین ماه امس��ال نس��بت به مدت مشابه سال 
قب��ل بیش از ۱۷درصد افزای��ش دارد، اما در مقابل 
نسبت س��پرده های بانک ها و موسسات اعتباری در 
بانک مرکزی در پایان فروردین ماه س��ال ۱۳9۵ به 
فروردین ماه س��ال ۱۳94 بیش از 2۵درصد افزایش 
داشته است. مقایس��ه این ارقام نشان  دهنده کاهش 
رش��د س��پرده گذاری در بان��ک مرکزی اس��ت که 
می تواند ناش��ی از کمتر ش��دن درصد س��پرده های 

قانونی باشد. 
این در حالی اس��ت که آخرین اعام بانک مرکزی 
از این حکایت داش��ت که نس��بت عملکرد س��پرده 
قانونی بانک ها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی 
در پایان سال گذش��ته به ۱0.۳درصد کاهش یافته 
که در این باره نس��بت موثر س��پرده قانونی پس از 
کس��ر بده��ی بانک ها به بان��ک مرکزی ب��ه حدود 
۱.2درص��د رس��یده اس��ت و این موض��وع می تواند 
نشان دهنده ایجاد ش��رایطی برای کمک به افزایش 
توان تس��هیات دهی بانک ها و تا حدی حل مشکل 
بازار پول باشد. البته بانک مرکزی پیشتر اعام کرده 
بود که برای تش��ویق بانک ها به تودیع س��پرده های 

قانونی برای آنها جوایزی در نظر می گیرد. 
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خبرنــامه

ورود شعب چینی به شبکه بانکی ایران

در تازه تری��ن مذاک��رات بانکی تهران- پک��ن، ایران 
ضم��ن اینکه خواس��تار روابط کارگ��زاری بانک های دو 
طرف ش��ده، پیشنهاد تأسیس شعب یا دفاتر نمایندگی 

بانک های چینی را نیز مورد تأکید قرار داده است. 
به گزارش ایس��نا، چین به عنوان یکی از اقتصادهای 
قدرتمند آس��یایی از طرف های م��ورد مذاکره ایران در 
حوزه اقتصادی و بانکی به ویژه در فضای پسابرجام بوده 
و این کش��ور جزو بزرگ ترین طرف هایی اس��ت که در 
زمینه تأمین مالی پروژه ها از گذش��ته با ایران همکاری 

داشته است. 
طی دیدار اخیر رئیس کل بانک مرکزی و سفیر چین 
در ای��ران بار دیگر روابط بانک��ی مورد توجه قرار گرفته 
که از جمله محورهای اصلی آن ایجاد روابط کارگزاری، 
تأمین مالی پروژه ها و همچنین پیشنهاد ایجاد شعبه یا 

نمایندگی بانک های چینی در ایران است. 
ای��ن در حالی اس��ت که ول��ی اهلل س��یف تأکید دارد 
ایجاد ش��عب یا دفات��ر نمایندگی بانک ه��ای چینی در 
ایران موجب آش��نایی بانکداران چینی با فضای فعالیت 
بانک های ایرانی خواهد شد و در این مسیر احتیاط های 
س��ختگیرانه ک��ه ناش��ی از ابهامات ذهنی اس��ت رفع 
می شود، البته رئیس کل بانک مرکزی ایجاد شعبه های 
بانک های اروپایی در ایران را تأییدی بر پیش��نهاد خود 

به طرف چینی می داند. 
تامین مالی پروژه ها دیگر موضوع مورد مذاکره سیف 
و س��فیر چینی ب��ود و وی اعام کرده ک��ه در موضوع 
همکاری ه��ای دوجانبه در کن��ار تأمین مالی پروژه ها با 
 اس��تفاده از فاینانس می تواند موجب گس��ترش روابط 

دو طرف باشد. 
در عی��ن حال که در ایجاد زمینه هایی برای توس��عه 
رواب��ط کارگ��زاری نیز مذاکراتی انجام ش��ده و س��یف 
عنوان کرده که الزم است دو طرف با اتخاذ تصمیم های 
مناسب نسبت به گس��ترش روابط بانکی حرکت کنند. 
این در حالی اس��ت که پیشتر نیز مذاکرات گسترده ای 
بین مس��ئوالن بانکی ایران و چین در فضای پسابرجام 
انجام ش��ده و بانک های بزرگی از این کشور تمایل خود 
را برای ایجاد روابط اعام کرده بودند که »بانک چین« 
ب��ا دارایی حدود ۱۸تریلیون یوآن از جمله آنها بود. این 
بانک از چهار بانک بزرگ و مهم بین المللی چین اس��ت 
که درخواس��ت ایجاد دفات��ری را در ایران مطرح کرده 

بود. 
در عی��ن حال ک��ه در جریان مذاکرات هس��ته ای و 
رایزنی هایی که برای توس��عه رواب��ط بانکی با بانک های 
بین المللی انجام می شد دیگر بانک چینی که درخواست 
گس��ترش روابط با ایران را مطرح کرد،  »CBC« چین 
به عن��وان بزرگ ترین بانک این کش��ور و البته جهان از 
لحاظ دارایی و س��رمایه بود که تقاضای ایجاد ش��عبه و 
بانک مس��تقل در منطقه آزاد کیش و س��رزمین اصلی 

را داشت. 
از دیگ��ر مذاک��رات ای��ران و چین در ح��وزه بانکی 
می ت��وان ب��ه توافقاتی ک��ه در پکن با »اگزی��م بانک« 
چین انجام ش��د، اش��اره کرد که موضوع افتتاح حساب 
مشترک مورد بررسی قرار گرفته بود. اگزیم بانک چین 
به عن��وان بانک دولتی ص��ادرات و واردات این کش��ور 
از بزرگ تری��ن بانک ه��ای آن به ش��مار رفته و به دلیل 
برخ��ورداری از رواب��ط با بی��ش از ۱000بانک تراز اول 
جهان یکی از بزرگ ترین ش��بکه های کارگزاری مالی و 

بانکی بین المللی را در اختیار دارد. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

۳.۸26دالر آمریکا

4.۵۸6یورو اروپا

۵.02۵پوند انگلیس

۱.0۵۵درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۵۱0.000مثقال طا

۱۱۷.۷۵0هر گرم طای ۱۸ عیار

۱.۱۸4.000سکه بهار آزادی

 ۱.2۱۸.000سکه طرح جدید

6۳6.۵00نیم سکه

۳۷۸.۵00ربع سکه

2۵0.000سکه گرمی

نرخنــامه

بانکنامه
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ب��ورس اوراق به��ادار ته��ران 
با ایس��تادن روی رق��م 81هزار 
و 266 واح��د در ای��ن هفته به 
کار خ��ود پایان داد. روند مثبت 
بازار س��هام و ثبات شاخص های 
اقتص��ادی فعاالن بازار را به این 
بازار امیدوار و نقدینگی تازه ای 
را به این بازار وارد کرده اس��ت. 
ب��ا این حال بس��یاری از فعاالن 
ب��ازار س��هام انتظ��ار داش��تند 
ک��ه در هفته گذش��ته مقاومت 
میان��ه کان��ال 81 ه��زار واحد 
شکسته شود اما در عمل چنین 
مس��ئله ای به وقوع نپیوس��ت و 
شاهد عقب نشینی شاخص کل 
طی هفته گذشته بودیم؛ امری 
که با افت قیم��ت کامودیتی ها 
و به��ای نف��ت تش��دید ش��د. 
هفته ای  آین��ده،  هفته  بنابراین 
برای کلیه فعاالن  سرنوشت ساز 
ب��ازار و س��رمایه گذاران در این 
بخ��ش از فعالیت های اقتصادی 
خواه��د ب��ود. در ای��ن می��ان، 
آنچ��ه می توان��د ب��ورس تهران 
را ب��ه تحرک بیش��تری وا دارد، 
تعیی��ن وزرای جدید اقتصادی 
دولت و سیاست ها و برنامه های 
اقتصادی آنها اس��ت که اقتصاد 
ایران را از رکود رهایی بخش��د. 
ب��ازار س��هام  فع��االن  گرچ��ه 
بازار را دنبال  امیدوارانه شرایط 
می کنن��د و در این بین حجم و 
ارزش معامالت س��هام ش��رایط 
بهت��ری را تجربه می کند، با این 
حال خری��داران همچنان برای 
خرید ش��رط احتیاط را رعایت 

می کنند. 

بازدهی شاخص کل بورس 
به 5.۲ درصد رسید

شاخص کل بورس از ابتدای 
س��ال جاری تاکنون و در مدت 
8۷ روز معامالتی ۴۰۳6 واحد 
مع��ادل ۵.2درصد رش��د را به 
ثبت رس��انده اس��ت. از ابتدای 
س��ال جاری تاکنون و در مدت 
8۷ روز معامالت��ی، تع��داد 8۴ 
میلیارد و ۴6۳ میلیون سهم و 
حق تقدم به ارزش 216 هزار و 
612 میلیارد ریال در ۴میلیون 
دفع��ه   ۷۵2 و  ه��زار   ۹۳۵ و 
مورد معامله قرار گرفته اس��ت. 
همچنی��ن بررس��ی معام��الت 
ب��ازار س��هام به تفکی��ک بازار 
نشان می دهد در این مدت ۴۹ 
میلیارد و ۹11 میلیون سهم به 
ارزش 11۰ هزار و ۹۳۳ میلیارد 
ریال در 2 میلیون و 16۰ هزار 
و 26۴ نوب��ت در بازار اول؛ 2۹ 
میلیارد و ۴18 میلیون سهم به 
ارزش ۷۴ هزار و 126 میلیارد 
ریال در 2 میلیون و ۷۵۰ هزار 
و ۹8۴ نوب��ت در بازار دوم؛ 28 
میلیون سهم به ارزش 2۷ هزار 
و 8۹1 میلیارد ریال در ۷۴21 
نوبت در بازار بدهی؛ ۴ میلیارد 
و 8۰۵ میلیون س��هم به ارزش 
۴۴۷ میلیارد ری��ال در 122۹ 
نوب��ت در بازار مش��تقه و ۳۰1 
از صندوق های  واح��د  میلیون 
س��رمایه گذاری قابل معامله در 
بورس تهران ب��ه ارزش ۳216 
میلی��ارد ری��ال در 1۵ هزار و 
8۵۴ نوب��ت م��ورد معامله قرار 
گرفته است. ش��اخص کل نیز 
ک��ه معام��الت امس��ال بورس 
را از ارتف��اع ۷۷ه��زار و 2۳۰ 

واحد آغاز کرده تاکنون به رقم 
81هزار و 26۵ واحد رسید که 
حکای��ت از ثبت رش��د ۴۰۳6 
واحدی و افزایش ۵.2 درصدی 
دارد. ش��اخص ب��ازار اول نی��ز 
در ای��ن مدت ب��ا 2۴۷8 واحد 
افزایش و ش��اخص ب��ازار دوم 
ب��ا 1۰۷86 واحد رش��د مواجه 

شده اند. 

بازدهی شاخص کل 
فرابورس به بیش از 6 درصد 

رسید
معامالت فراب��ورس ایران در 
هفته منتهی به 1۳مرداد ماه در 
حالی ادامه یافت که در مقیاس 
هفتگی شاخص کل رشد کرد، 
اما متغیرهای حج��م، ارزش و 
تعداد دفعات معامالت با تغییر 
محسوسی نسبت به هفته پیش 
از آن روبه رو نش��د. معامله گران 
 ۹8۴ تع��داد  گذش��ته  هفت��ه 
میلی��ون ورقه بهادار را در 121 
ه��زار دفعه ب��ه ارزش ۷ هزار و 
61 میلیارد ریال دست به دست 
کردند که در این میان حجم و 
ارزش دادوستدها ۳ و 6 درصد 
افت و تعداد دفع��ات معامالت 
ی��ک درصد رش��د ک��رد. هفته 
گذشته ش��اخص کل فرابورس 
نیز ب��ا افزای��ش 1.2 درصدی، 
بازدهی خود از ابتدای س��ال را 
به بی��ش از 6 درصد یعنی رقم 
6.۴ درصد رس��اند. چهارشنبه 
هفت��ه قبل آیفک��س در ارتفاع 
۹۳1 واح��دی ایس��تاد که 11 
واح��د نس��بت به چهارش��نبه 
پیش از آن بیش��تر بود. بررسی 
در  فراب��ورس  دادوس��تدهای 

روزهای گذش��ته نشان می دهد 
سه شنبه 1۰ مردادماه باالترین 
حجم معام��الت به میزان ۳۷1 
میلیون ورقه بهادار و بیشترین 
ارزش آن چهارش��نبه یازده��م 
این م��اه به می��زان یک هزار و 
88۰ میلی��ارد ریال رقم خورده 
اس��ت. س��هامداران ب��ه ترتیب 
در بازاره��ای اول، دوم و پای��ه 
نی��ز تع��داد 2۰۵، ۳۵۵ و ۴۰8 
میلیون سهم را به ارزش ۳21، 
یک هزار و 1۰۰ و ۹۴۴ میلیارد 
ری��ال خریدوفروش کردند. این 
س��ه بازار همچنین ب��ا بهترین 
افزایش  در  هفتگ��ی  عملک��رد 
حجم و ارزش معامالت روبه رو 
ش��دند به طوری ک��ه بازارهای 
اول، دوم و پایه به ترتیب رش��د 
۳1، ۹۹ و 1۳ درص��دی حجم 
و همچنی��ن افزایش 1۳، 2۴ و 
۳۹ درصدی ارزش معامالت را 
تجربه کردن��د. در همین حال 
بازار ابزارهای نوین مالی میزبان 
معامل��ه 16 میلیون ورقه بهادار 
به ارزش ۴ هزار و 6۹۳ میلیارد 
ریال ق��رار گرفت. ب��ه تفکیک 
ابزارهای معامالتی در این بازار، 
اوراق بدهی به میزان ۴ میلیون 
ورق��ه به ارزش ۴ه��زار و 22۴ 
میلیارد ریال دس��ت به دس��ت 
شد؛ صندوق های سرمایه گذاری 
قابل معامله ش��اهد جایه جایی 
11 میلی��ون ورق��ه ب��ه ارزش 
16۵ میلی��ارد ری��ال بودن��د و 
تس��هیالت  اوراق  نهای��ت  در 
 ۴۰۰ خریدوف��روش  مس��کن 
هزار ورقه تس��ه به ارزش ۳۰۵ 
میلیارد ری��ال را تجرب��ه کرد. 
این ابزارهای معامالتی نس��بت 

ب��ه هفت��ه پی��ش از آن با افت 
نس��بی حجم و ارزش معامالت 
ETF روب��ه رو ش��دند و تنه��ا

ه��ا بودند که رش��د 2 درصدی 
حج��م دادوس��تدها را تجرب��ه 
کردن��د. ارزش خ��رد معامالت 
بازار سهام در مجموع بازارهای 
 SME اول، دوم، پایه، مشتقه و
هفته گذشته به رقم 2 هزار و ۷ 
میلیارد ریال رسیدکه بیشترین 
س��هم از این رقم را گروه فلزات 
اساس��ی به میزان ۳1۰میلیارد 
ریال به خ��ود اختصاص داد. به 
این ترتیب این گروه 1۵ درصد 
ب��ازار  معام��الت  کل  ارزش  از 
س��هام فراب��ورس را در اختیار 
گرفت و در صدر س��ایر صنایع 
گروه های  ایس��تاد.  فرابورس��ی 
محصوالت ش��یمیایی و هتل و 
رس��توران نیز در جایگاه دوم و 
س��وم قرار گرفتند و به ترتیب 
ری��ال  میلی��ارد   16۹ و   2۳۵
مع��ادل 12 و 8 درصد از ارزش 
کل معامالت را به نام خود ثبت 
همچنین  گذشته  هفته  کردند. 
به موازات معامالت انجام ش��ده 
در ب��ازار فرابورس ش��اهد درج 
نم��اد معامالتی بیمه خاورمیانه 
در تابل��وی ج ب��ازار پایه بودیم. 
این ش��رکت با نم��اد معامالتی  
»بخاور« دارای سرمایه یک هزار 
و 2۰۰ میلی��ارد ریال��ی ب��وده 
و ش��رکت های س��رمایه گذاری 
توس��عه صنعتی ایران، آسفالت 
طوس، س��ام گروه، کارآفرینان 
صنع��ت ذوب فلزات و ش��رکت 
س��رمایه آرم��ان روش��ن ارگ، 
س��هامداران عم��ده »بخ��اور« 

هستند. 

انتخاب وزرای اقتصادی دولت روند آتی شاخص کل را مشخص می کند 

هفته سرنوشت ساز بازار سهام
یادداشت

خبر

بازار سرمایه بهترین گزینه 
سرمایه گذاران می شود

به نظر می رس��د دولت دوازدهم برنامه های جدی برای 
تنظی��م و نظام مند کردن ب��ازار پول دارد ک��ه با اجرای 
ای��ن برنامه ها و منطقی کردن نرخ س��ود بانکی و کنترل 
موسسات مالی پرریسک، به طور قطع بازار سهام به زودی 
بهترین گزینه برای سرمایه گذاری می شود. تیم اقتصادی 
دولت برای بازار سرمایه بسیار مهم است. چینش افراد در 
کابینه برای سرمایه گذاران بورسی بسیار پراهمیت است 
به خصوص گروه اقتصادی دولت و سیاس��ت های آنها که 
به طور مستقیم و غیر مس��تقیم بر بازار سرمایه تأثیر گذار 
است. بازار سرمایه با تعیین تکلیف هیأت دولت، براساس 
محاسبات و سمت و س��وی جدید دولت اقدام به تعیین 
سیاست های خود می کند و حرکت جدیدی را آغاز خواهد 
کرد. پس از انتخاب کابینه و تعیین سیاس��ت های کالن 
اقتصادی و سیاسی می توان به حرکت نقدینگی به سمت 
بازار سرمایه امیدوار بود. امید می رود دولت دوازدهم نگاه 
ویژه تری به بازار س��رمایه داشته باش��د. برخی معتقدند 
دولت ها در دوره دوم فعالیت خود توجه بیشتری به بازار 
س��رمایه دارند و این یک نگاه تجربی است. از نگاه علمی 
نیز برنامه ه��ای دولت برای بازار پ��ول می تواند منجر به 
هدایت نقدینگی به س��مت بازار سرمایه شود؛ همچنین 
تأکید دولت بر تعیین تکلیف موسسات مالی پرریسک در 
کنار اصالح نرخ بهره در اقتصاد باعث می شود بسیاری از 
مشکالت بازار سرمایه برطرف شود.             منبع: سنا

شروع فرآیند داوری نخستین 
جشنواره »بورس و رسانه« 

ب��ا پایان یافتن مهلت ش��رکت در جش��نواره »بورس و 
رسانه«، انتخاب آثار برگزیده توسط هیأت داوران جشنواره 
آغاز شد. یاسر فالح، مش��اور رئیس سازمان بورس و اوراق 
بهادار در این رابطه گفت: حدود ۵۰۰ اثر از 12۵ خبرنگار و 
تحلیلگر به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است که این آثار 
پس از آماده سازی و تفکیک موضوعی، از فردا توسط دوران، 
ارزیابی و بررسی می شود. دبیر نخستین جشنواره »بورس و 
رسانه« از دکتر حسین عبده تبریزی ، دکتر اکبر نصرالهی، 
محس��ن ایلچی، علیرضا کتابدار و سعید مستشار به عنوان 
داوران جش��نواره نام برد و افزود: مراسم پایانی جشنواره با 
معرفی نفرات برگزیده دوشنبه 2۳ مرداد ماه برگزار می شود. 

نگاه

سیدرضا علوی
مدیرعامل کارگزاری بانک توسعه صادرات

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com

لزوم وحدت رویه در گزارشگری 
مالی میان 3 نهاد ناظر

دبیر کان��ون نهادهای س��رمایه گذاری پیرامون 
انتظارات بازار س��رمایه از کابینه دولت دوازدهم و 
ویژگی های آن برای گس��ترش بازار سرمایه ایران، 
گفت: نه فقط وزیر اقتصاد بلکه تمامی کابینه باید 
ب��ه تصمیماتی که می گیرند و تأثیر آن تصمیمات 
روی بازار س��رمایه توجه کنن��د و از طرفی باید از 
س��هامداران خرد حمایت ش��ود و این موضوع به 
مدیران ش��جاع و ج��دی در کابینه نی��از دارد. به 
گزارش ف��ارس، وی با بیان اینک��ه در بورس های 
دنیا همه کارمزده��ای معامالت به صورت رقابتی 
تعیین می ش��ود، عنوان کرد: بخش��ی از کارمزدها 
مانند مالیات و هزینه توس��عه بازار قانونی اس��ت 
و بخ��ش دیگر مربوط به نهادهای مالی می ش��ود 
که ای��ن مبلغ در هم��ه جای دنیا رقابتی اس��ت. 
اس��المی بیدگلی با ابزار امیدواری از حرکت بازار 
س��رمایه ایران به سمت رقابتی شدن فعالیت های 
کارگزاری ها در نهادهای مالی، گفت: فارغ از بحث 
افزای��ش یا کاه��ش کارمزدها معتق��دم در نوع و 
کیفی��ت خدمات باید رقابت ایجاد ش��ود که یکی 
از آن م��وارد کارمزدهایی اس��ت ک��ه از معامالت 
کس��ر می شود. حال ممکن اس��ت یک کارگزاری 
کارمزد بیش��تری بگیرد ولی خدمات فوق العاده ای 
هم ارائه کند. اس��المی بیدگلی در پاس��خ به این 
پرس��ش که چه زمانی بحران بانکی دامنگیر بازار 
س��رمایه خواهد ش��د، گفت: موضوع بحران بانکی 
ی��ک ابرچالش اس��ت. مردم هم ماج��را را کم کم 
درک کرده اند و این فضا که ش��خصی بنش��یند بر 
پش��ت پرده و تصمیم گیری کند و بگوید ان شاءهلل 
موضوع حل می شود دیگر گذشته است. رسانه ها، 
اقتصاد دان ه��ا و م��ردم نیز این موض��وع را درک 
کرده اند. بخش��ی از تأثیر این درک را می توان در 
نرخ پول، تس��هیالت و اوراق دی��د. وی ادامه داد: 
در ش��رایط موجود م��ردم فکر می کنن��د بحران 
بانکی ام��کان دارد روی ن��رخ اوراق تأثیر بگذارد. 
در این موارد راهکارهای علمی در دنیا زیاد است، 
اما س��وال اینجاس��ت که آیا اقتصاد ای��ران توان 
اجرای این راهکارها را دارد یا خیر؟ بخشی از این 
مش��کالت به خاطر این است که منافع اشخاص با 
آنها درگیر ش��ده، آنچه امروز با آن مواجه هستیم 
این اس��ت که تعادل های سیاس��ی منجر به عدم 

تعادل در اقتصاد واقعی شده است. 
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مع��اون تجاری س��ازی و نوآوری ریاس��ت 
جمه��وری گف��ت اقتصاد دانش بنی��ان برای 
ای��ران ی��ک انتخاب نیس��ت، بلکه ی��ک راه 
نجات برای ایرانی اس��ت که درگیر مشکالت 
زیس��ت محیطی متعدد و در عین حال دارای 

منابع انسانی متخصص و بزرگی است. 
به گزارش ایسنا، محمود شیخ زین الدین در 
آیین افتتاح نخستین نمایشگاه فناوری های 
نوین ش��هری اظهار کرد: هرجا در ایران یک 
دانشمند مسلمان بر مسند نشست و علم را 
در این کشور مبنای توسعه قرار داد، اتفاقات 
خوب��ی رخ داد. برای مث��ال در دوره صفوی 
هرچه داریم به خاطر این است که یک عالم 
به نام شیخ بهایی دانش را مبنای توسعه قرار 

داد. 
وی ادامه داد: اقتصاد دانش بنیان در اصفهان 
از سال ١٣٧٥ مطرح و این موضوع در نهایت 
به مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی در 
س��ال ١٣٧٦ ختم شد. از آن تاریخ مقرر شد 
اصفهان بر مبنای علم و فناوری توسعه پیدا 
کند. هرچه از توسعه دانش بنیان داریم متعلق 

به بعد از انقالب است. 

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
افزود: بعد از انقالب بود که منابع انس��انی به 
خدمت گرفته ش��د، خود را ب��اور کرد و با به 
خدمت گرفتن علم برای توسعه اتفاقات خوبی 
رخ داد. ام��روز در جهان دیگر اقتصاد دانایی 
محور یک مفهوم شیک و زینتی نیست، بلکه 

یک حقیقت است. 
ش��یخ زین الدین گفت: اقتصاد دانش محور 
و توس��عه بر مبنای دانش و خالقیت یکی از 
خواس��ت های مقام معظم رهب��ری در بحث 
اقتصاد مقاومتی است. همچنین این موضوع 
یک راهکار برای نجات محیط زیست اصفهان 
است. اقتصاد دانش بنیان برای ما یک انتخاب 
نیس��ت، بلکه یک ضرورت برای نجات ایران 
است. امروز با محدودیت های محیط زیست 
و منابع انس��انی موجود دیگر وقت توس��عه 

کارخانه های قدیمی نیست. 
وی ادام��ه داد: بس��یاری از مش��کالت و 
معضالت امروز ش��هرها در واقع فرصت های 
اقتصادی هس��تند. حمل و نقل و ترافیک که 
امروز یک معضل شهری است، تبدیل به یک 
فرصت بزرگ اقتصادی شده و شاهد هستیم 

ش��رکت های دانش بنی��ان ترافیکی هفته ای 
١٠ درصد رش��د می کنند و توانسته اند تعداد 
سفرهای درون شهری با حمل و نقل عمومی 

را به سه برابر برسانند. 
مع��اون تجاری س��ازی و نوآوری ریاس��ت 
جمهور گفت: این شرکت ها درآمد و بهره وری 
قاب��ل توجهی را ایج��اد کرده ان��د و اگر این 
شرکت ها ارزان تر می گیرند به این خاطر است 
ک��ه خدمات آنها در این بس��تر ارزان تر تمام 

می شود و این توانایی علم و فناوری است. 
ش��یخ زین الدی��ن ادام��ه داد: پس��ماند و 
زباله های شهری نیز درست به همین صورت 
یک فرصت اس��ت. امروز دیگر نمی شود همه 
زباله های ش��هری را در زباله س��وز انداخت. 
کار علمی کردن و تفکی��ک زباله ها در مبدأ 
و بازیافت و بار اس��تفاده از آنها از یک سمت 
اجتناب ناپذی��ر اس��ت و از س��ویی دیگر یک 

فرصت اقتصادی بزرگ. 
درب��اره  مث��ال  ب��رای  اف��زود:  وی 
موتورس��یکلت های برقی اتفاقات خوبی رخ 
داده و همکاری خوبی با شهرداری اصفهان به 
وجود آمده است. البته شرکت اصلی بخشی از 

بایدهای این پروژه را هنوز انجام نداده است. 
معاون علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهور 
گف��ت: در ای��ن دولت ١٠٠ ه��زار متر مربع 
فض��ای علمی و تحقیقاتی به فضاهای علمی 
ایران اس��المی اضافه ش��د و این مهم بدون 
اس��تفاده از پتانسیل شرکت های دانش بنیان 
ممکن نبود. در این دولت برای نخس��تین بار 
٢ هزار میلیارد تومان به رغم همه مشکالت به 

این موضوع اختصاص داده شده است. 
ش��یخ زین الدین ادامه داد: امروز ٣ هزار و 
١٠٠ شرکت دانش بنیان تشخیص صالحیت 
داده ش��ده اند و ٣هزار ش��رکت نیز در صف 
تأیید صالحیت هستند. هنوز معتقد هستیم 
در تأمین نیازهای ش��رکت های دانش بنیان 
موفق نبوده ایم و باید باز هم روی این موضوع 

مهم تالش کنیم. 
وی افزود: اعضای ش��ورای اسالمی پنجم 
ش��هر اصفهان باید از همه صاحبان اندیش��ه 
دع��وت کنند و از پتانس��یل های این نیروی 
عظیم خالق حداکثر اس��تفاده را ببرد. همه 
مدیران اصفه��ان باید از این س��رمایه غافل 

نشود. 

معاون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری 
با اش��اره به دس��تاوردهای جوانان ایرانی در 
زمینه ه��ای تحقیقاتی گفت ایران به یکی از 
مهم ترین کش��ورهای منطقه در تولید علم 
تبدیل ش��ده اس��ت. به گزارش ایرنا، سورنا 
س��تاری عصر پنجش��نبه در آیین اختتامیه 
بیس��ت و نهمین المپیاد جهان��ی کامپیوتر 
اف��زود: فن��اری اطالع��ات و کامپیوتر چهره 
جهان امروز را به شدت تغییر داده و مرزهای 
ملیت، فرهنگ و دادوس��تدهای گوناگون را 
درنوردیده است. وی در این مراسم در سالن 
اجالس س��ران، با تأکید بر پیشرفت جوانان 
ایرانی در زمینه عل��وم کامپیوتر اضافه کرد: 
ای��ران به یکی از مهم ترین کش��ورهای مؤثر 
منطقه در زمینه تولید علم تبدیل شده است. 
رئیس بنیاد ملی نخبگان ادامه داد: کشور ما 
بهره های علمی بسیاری از المپیادهای جهانی 

برده و میزبانی المپیاد کامپیوتر پاس��خی به 
بهره برداری علمی از این المپیادها اس��ت. به 
گزارش ایرنا، بیست و نهمین المپیاد جهانی 
کامپیوتر با حضور نمایندگانی از ۸٢ کش��ور 
جه��ان به میزبان��ی ایران از ٧ ت��ا ١١ مرداد 
برگزار ش��د. ایران با کسب یک مدال طال و 
هف��ت مدال نقره رتبه چه��ارم این رقابت ها 
را از آن خ��ود کرد. همچنی��ن برندگان این 
دوره از المپی��اد در این آیین مدال های خود 
را دریافت کردند. در این مراس��م ١٥٢ مدال 
به رس��م المپیاده��ا از برندگان م��دال برنز 
اعطا شد و ش��رکت کنندگانی از کشورهای 
یونان، س��وییس، مالزی، هنگ کنگ، هند، 
صربس��تان، پرتغال، لتوانی، مکزیک، برزیل، 
س��نگاپور، بن��گالدش، جمه��وری چ��ک، 
بلغارستان، آفریقای جنوبی، ماکائو، فرانسه، 
اس��تونی،  قرقیزس��تان،  لهس��تان،  بلژیک، 

ارمنستان، اسلواکی، تایلند، بالروس، فنالند، 
انگلیس، رومانی، ویتنام، بالروس و مجارستان 

مدال های خود را به خانه بردند. 
در مرحل��ه بعد برندگان م��دال نقره روی 
س��ن رفتند و ایران هفت مدال نقره، ایتالیا، 
فرانسه، استونی، اوکراین، کرواسی، اندونزی، 
جمه��وری چ��ک، جمه��وری ک��ره، چین، 
س��نگاپور، مولداوی، هنگ کنگ، روس��یه، 
تایلند، اوکراین، استرالیا، قبرس، قزاقستان، 
ژاپ��ن، ترکی��ه، آلم��ان، ایتالی��ا، ب��الروس، 
گرجستان، سوئد، تایوان، گرجستان، کرواسی 
و مجارس��تان بقیه مدال های نقره را صاحب 
ش��دند. در آخرین مرحله نیز ٢٦ مدال طال 
تقسیم شد که یک مدال به تیم ایران و بقیه 
به نمایندگان ویتنام، چین، برزیل، استرالیا، 
تایوان، لهس��تان، جمهوری چک، روس��یه، 
ای��ران، کره جنوب��ی، رومانی، مجارس��تان، 

آمری��کا، کانادا، اس��ترالیا، آلم��ان، اوکراین، 
بلغارس��تان، انگلیس، ژاپن و چین رس��ید. 
عالوه بر این از یوتا تکایا، شرکت کننده ژاپنی 
که چهار مدال در المپیاد جهانی کامپیوتر و 
یک مدال در المپیاد جهانی ریاضی کس��ب 

کرده قدردانی شد. 
همچنین در این مراسم از خدمات محمد 
قدسی استاد دانش��گاه صنعتی شریف برای 
حمایت و کمک به تیم های ایرانی حاضر در 
المپیادهای جهانی کامیپوتر طی ١۸ س��ال 

گذشته تجلیل شد. 
ای��ران در س��ال های ٢٠١٣ تا ٢٠١٥ رتبه 
ششم المپیاد جهانی کامپیوتر را کسب کرده 

است. 
این دومین بار است که ایران میزبان المپیاد 
جهانی علمی است و پیش از این المپیاد نجوم 

و فیزیک را میزبانی کرده است. 

معاون تجاری سازی و نوآوری ریاست جمهوری: 

اقتصاد دانش بنیان یک راه نجات است

تبدیل شدن ایران به یکی از کشورهای مهم تولید علم در منطقه 

اخبار

مدل جدید آیفون SE اوایل سال 
۲۰۱۸ عرضه خواهد شد

براس��اس اطالع��ات منتشرش��ده، نس��ل جدی��د 
گوش��ی ۴اینچی آیفون SE اپل اوایل سال ٢٠١۸ با 
مشخصات سخت افزاری قدرتمند معرفی خواهد شد. 
به گزارش زومیت هنگامی  که عرضه گوش��ی های 
هوش��مند با صفحه نمایش بزرگ رایج ش��د، شرکت 
اپ��ل در برابر این تغییرات مقاومت کرد و مدعی بود 
که آیفون های ۴اینچی برای اس��تفاده با یک دست، 
مناسب هس��تند و به همین جهت نیازی به افزایش 
اندازه نمایش��گر در گوش��ی های آیفون وجود ندارد؛ 
زیرا کار ب��ا این محصوالت را تنها دش��وارتر خواهد 
ک��رد. این روی��ه تا س��ال ٢٠١۴ ادام��ه یافت و در 
نهایت، کوپرتینویی ها با عرضه آیفون ٦ با نمایش��گر 
۴.٧ اینچ��ی و آیف��ون ٦ پ��الس ب��ا نمایش��گر ٥.٥ 
اینچ��ی، پذیرفتند که مانند رقب��ای اندرویدی خود، 
گوشی های آیفون را با نمایشگر بزرگ تر ارائه دهند. 
با ای��ن  حال اپل در نهایت ١۸ م��اه پس از عرضه 
آیفون  ه��ای جدید خ��ود در س��ال ٢٠١۴، آیفون ۴ 
اینچ��ی جدید را معرفی کرد ک��ه آیفون SE نامیده 
ش��د. این مدل از همان مش��خصات سخت افزاری و 
نرم افزاری همت��ای بزرگ تر خود یعنی آیفون ٦ اس 
استفاده می کند و مناسب افرادی است که به دنبال 
یک گوشی جمع  وجور و کوچک اما قدرتمند هستند. 

مقاالت مرتبط: 
با توجه به اینکه مدت زمان زیادی از عرضه آیفون 
SE در س��ال ٢٠١٦ گذشته اس��ت، اکنون بسیاری 
انتظار دارند شرکت اپل نسل جدید آیفون  ۴ اینچی 
مقرون به صرفه خود را عرضه کند. اگر از عالقه مندان 
ب��ه آیفون های ۴ اینچی اپل هس��تید و برای معرفی 
نس��ل جدید آن لحظه ش��ماری می کنی��د، احتماال 

گزارش جدید هیجان زده  تان خواهد کرد. 
براساس اطالعات منتشرشده، شرکت اپل کارخانه 
 SE جدیدی در هند تاس��یس خواهد کرد که آیفون
جدید در آن به تولید می رس��د. همچنین اعالم شده 
اس��ت که نس��ل جدید آیفون  ۴ اینچی اپل، احتماال 
اوایل س��ال آینده و تا پیش از ماه مارس راهی بازار 
خواهد شد. باید اشاره کرد که تولید آیفون  ۴ اینچی 
اپل با نام آیفون SE به ش��رکت تایوانی ویس��ترون 
واگذار ش��ده اس��ت؛ به همین جهت، اپ��ل تصمیم 
دارد نس��ل جدید آیفون  SE را به کمک این سازنده 

تایوانی، آماده کند. 
هند، به عن��وان دومین کش��ور پرجمعیت جهان، 
مس��لما برای هر س��ازنده ای ترغیب کننده اس��ت تا 
محص��والت خود را در این بازار به فروش برس��اند و 
س��هم قابل قبولی در هند به دس��ت آورد. به همین 
جهت، اپل به س��ختی تالش می کند تا س��هم فروش 
گوشی های هوشمند خود را در هند، به دو برابر طی 

پنج سال آینده افزایش دهد. 
همچنی��ن پیش بین��ی می ش��ود آیف��ون SE ب��ه 
سخت افزاری مش��ابه آیفون ٧ اس )که اواخر ٢٠١٧ 
عرض��ه می ش��ود( مجهز خواه��د بود ی��ا حداقل با 
مش��خصات فنی مش��ابه آیفون های ٢٠١٦ ش��رکت 
اپل ارائه خواهد شد. کوپرتینویی ها، نسل اول آیفون 
SE را در ماه م��ارس ٢٠١٦ عرضه کرده  اند و انتظار 
می رود که مدل جدی��د آن اوایل بهار ٢٠١۸ عرضه 

شود. 

آیا عینک های هوشمند جایگزین 
تلفن های همراه می شوند؟ 

خرداد ماه امس��ال بود که یک��ی از تحلیلگران وال 
اس��تریت به نام »جین مانستر«، پیش بینی کرد که 
عینک هوش��مند واقعیت افزوده اپل در سال ٢٠٢٠ 
معرفی خواهد شد و تاثیر آن روی بازار مصرف حتی 

از آیفون نیز بیشتر خواهد بود. 
ب��ه گزارش دیجیاتو حاال »الک��س کیپمن« خالق 
هولولن��ز و »دون��ا س��ارکار« مدی��ر بخ��ش ویندوز 
اینس��ایدر مایکروس��افت نیز نظرات مشابهی را ارائه 
 AR کرده و اظهار داش��ته اند عینک های هوش��مند
در آینده جای تلفن های هوشمند را خواهند گرفت. 

آقای کیپم��ن اعتقاد دارد اس��مارت فون ها همین 
ح��اال ه��م از رده خ��ارج ب��وده و مردم هن��وز این 
مس��ئله را نمی دانند. او می گوی��د در آینده ابزارهای 
پوش��یدنی هولوگرافیک، مانند عینک های هوشمند، 
جایگزین موبایل ها و تلویزیون ها می ش��وند؛ چرا که 
وقتی اپلیکیشن ها، ویدئوها، اطالعات و حتی زندگی 
اجتماع��ی همواره در میدان دید کاربر باش��د، دیگر 

نیازی به سایر نمایشگرها نخواهد بود. 
از سوی دیگر خانم سارکار به مفهوم کلمه موبایل  
)ب��ه معنی قاب��ل حمل( اش��اره داش��ته و می گوید 
ابزارهای قابل حمل تنها به تلفن های همراه محدود 
نمی ش��وند. او از هولولنز به عنوان یک وسیله موبایل 
یاد کرده و معتقد اس��ت که در آینده، ابزارهای قابل 
حمل متفاوتی روانه بازار خواهند شد. وی همچنین 
خیره شدن به نمایشگرها را غیر طبیعی دانسته و آن 
را یک��ی از عوامل فاصله گرفتن از جامعه و تعامالت 

انسانی واقعی می داند. 
با توجه به حرف های الکس کیپمن و دونا س��ارکار 
و همچنی��ن در نظر داش��تن وضعی��ت کنونی بازار، 
می توان حدس زد که تغیی��ر تکنولوژیک بزرگی در 
راه اس��ت، اما باید گفت که زم��ان دقیق این تحول 
و آمادگ��ی مصرف کنندگان برای پذیرش آن )گوگل 

گلس را به یاد دارید؟ ( هنوز مشخص نیست. 

اخبار

استفاده از هوش مصنوعی برای 
ترجمه متون در شبکه اجتماعی

ش��بکه اجتماع��ی فیس ب��وک از دی��روز تمام��ی 
ترجمه ه��ا را که ت��ا پیش از این به ص��ورت خودکار 
انج��ام م��ی داد، ب��ا اس��تفاده از ش��بکه های عصبی 
هوشمند پردازش می کند. به گزارش ایرنا از سی نت، 
پی��ش از این فیس بوک از مدل ه��ای ترجمه مبتنی 
بر لغت اس��تفاده می کرد که ساختاری ساده تر دارند، 
اما اکنون از یک شیوه بس��یار پیشرفته بهره می برد. 
وبالگ این ش��بکه اجتماعی نوش��ت: »ترجمه بسیار 
دقی��ق و ب��دون غل��ط ب��رای ٢میلیارد کارب��ر که از 
فیس بوک استفاده می کنند، کاری دشوار است. برای 
این منظور باید محتوا، زبان محاوره، س��بک نگارش، 
اصطالحات و مقصود نگارنده را به طور مس��تمر مورد 

توجه قرار داد.« 
بزرگ تری��ن تفاوت بین سیس��تم قدیمی و جدید، 
فاصل��ه زمانی توج��ه به این عوامل اس��ت. مدل های 
مبتن��ی بر لغ��ات، متون را به ص��ورت واژه به واژه یا 
حداکثر با بررس��ی جمالت کوت��اه ترجمه می کنند، 
اما ش��بکه های عصبی تمام عبارات و واژگان متن را 
به طور همزمان مورد توج��ه قرار می دهند. برای این 
منظ��ور از یک مولفه یادگیری ماش��ین بهره می برند 
 long short-term ی��ا LSTM ک��ه ب��ا عن��وان
memory network، شناخته می شوند. براساس 
این گزارش، شبکه های عصبی راه را برای پیشرفت و 
توسعه مجموعه ای از فناوری ها از جمله ترجمه متون 
و تدوین محتوا هموار کرده اند. ش��رکت فیس بوک با 
اس��تفاده از ای��ن فناوری جدی��د به دنبال توس��عه 
مدل های چندزبانی است که قادرند متون مختلف را 

به طور همزمان به چندین زبان ترجمه کنند. 

تولید الکتریسیته با عینک آفتابی
محققان انس��تیتوی فنی کارلس��روهه آلمان یک 
عینک آفتابی س��اختند که قادر اس��ت با استفاده از 

سلول های خورشیدی، توان الکتریکی تولید کند. 
به گزارش ایرنا از س��اینس دیل��ی، در این عینک 
جدید به جای اس��تفاده از س��لول های خورش��یدی 
سیلیکونی متداول در بازار، از سلول های خورشیدی 
ارگانیک استفاده ش��ده است. این سلول های شفاف، 
انعطاف پذیر و سبک هستند و در اشکال و رنگ های 
مختلف��ی تولی��د می ش��وند. در این عین��ک جدید، 
سلول های خورش��یدی به صورت عدسی های عینک 
س��اخته ش��ده اند و هریک از آنها حدود ٦ گرم وزن 
و ١.٦ میلیمت��ر ضخام��ت دارد و به گونه ای س��اخته 
ش��ده اند ک��ه در یک ق��اب اس��تاندارد تج��اری به 
راحتی نصب می ش��وند. قاب این عینک به تجهیزات 
الکترونیکی خاصی از جمله یک پردازنده، دو حسگر 
و دو نمایش��گر مجهز اس��ت که ت��وان موردنیاز خود 
را از لنزه��ا دریافت می کنند. ای��ن عینک میزان نور 
موجود در محیط و دمای آن را به صورت نمودارهای 
س��تونی برای کاربر نمایش می ده��د. با وجود اینکه 
عینک ب��رای کار در محیط آزاد و زیر نور مس��تقیم 
خورشید س��اخته شده اس��ت، در محیط های بسته 
و ب��ا نور مصنوعی ب��ا حداقل ش��دت lux 500 که 
نور اس��تاندارد محیط های مس��کونی و ادارات است، 

می تواند ٢٠٠ میلی وات توان تولید کند.

نخل های دوبی، اینترنت ارائه 
می کنند! 

نخل های دوبی، نه فقط سایه، بلکه اینترنت رایگان و 
امنیت )به دلیل نصب دوربین های مداربسته( و امکانات 

دیگر ارئه می دهند! 
با اس��تفاده از تکنول��وژی روز و انرژی پاک، درختان 
نخل هوشمند خورشیدی در شهر دوبی امارات متحده 
عربی، عالوه بر در اختیار گذاش��تن س��ایه برای مردم، 
اینترنت وای ف��ای موردنیاز آنها را نیز تأمین می کنند. 
به گزارش ایس��نا، این درختان هوش��مند خورش��یدی 
به ش��کل نخل در کنار س��واحل و مکان ه��ای عمومی 
نصب ش��ده اند. این درختان، در واقع ایس��تگاه تأمین 
برق اینترنت وای فای در س��طح ش��هر تلقی می شوند. 
این امکانات، گامی اس��ت به س��وی اینک��ه دوبی برای 
تبدیل شدن به یکی از بزرگ ترین کالنشهرهای جهان 
برای نمایشگاه اکسپوی ٢٠٢٠ آماده شود. پروژه نصب 
درختان نخل خورش��یدی، به ش��ش دلیل بوده است؛ 
نخس��ت آنکه ب��رای افرادی ک��ه در نزدیک��ی آن قرار 
می گیرن��د، اینترنت وای ف��ای رایگان تأمی��ن می کند. 
دومین عملکرد آن تأمین امنیت و مس��ائل اورژانس��ی 
اس��ت، به گونه ای که هر ک��دام از آنه��ا دارای دوربین 
مداربس��ته م��ادون قرمز ٣٦٠ درجه هس��تند و به یک 
دکمه شرایط اورژانسی مجهز شده اند. سومین عملکرد 
آن پنل های خورشیدی است که می تواند برق موردنیاز 
خ��ود را تأمی��ن کند. چهارمین عملکرد آن این اس��ت 
ک��ه دارای یک صفحه نمایش لمس��ی ب��وده که در آن 
مردم می توانند به برنامه ها و اپلیکیش��ن های موبایل و 
وب س��ایت های مختلف دسترسی یابند. دیگر آنکه یک 
صفح��ه نمایش دیجیت��ال خارجی دارد ک��ه از طریق 
آن آگهی ه��ای بازرگانی و پیغام ه��ای دولتی می تواند 
ب��ه گوش مردم برس��د. و به عن��وان آخری��ن عملکرد، 
ای��ن درختان نخل خورش��یدی قادر ب��ه تأمین برق و 
ش��ارژ وس��ایل الکترونیکی به میزان ٢.٥ برابر بیش��تر 
از ایس��تگاه های معمول��ی هس��تند و در ضمن، زیر آن 

صندلی هایی برای استراحت مردم تعبیه شده است. 

فنــاوری خالق

تصویر تبلیغاتی گلکسی نوت ۸ توسط ایوان  بلس در توئیتر منتشر شده است که طراحی نهایی پرچم دار جدید سامسونگ را به 
نمایش می گذارد.
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پیش بینی ها برای سال ۹۶ و ۹۷ نشان از  
پررنگ شدن نقش صنعت خودرو در بهبود 

وضعیت اقتصادی کشور دارد. 
به گزارش اخبار خودرو، اهمیت صنعت 
خ��ودرو در بح��ث اقتصاد، ش��اخص های 
اقتص��ادی و همچنین در زمینه اش��تغال 
بر کس��ی پوشیده نیس��ت. در بسیاری از 
کش��ورها این صنعت یکی از صنایع بسیار 
مهم بوده و بیشترین توجهات را به سوی 

خود جلب می کند. 
به عقیده بسیاری از کارشناسان، صنعت 
خودرو به عنوان س��تون فقرات اقتصاد در 
ایران و بسیاری از کشورها شناخته می شود. 
در دیگر کش��ورهای توس��عه یافته مانند 
آمریکا، ژاپن، آلمان، فرانس��ه و حتی چین 
و بس��یاری از کش��ورهایی که در فهرست 
کشورهای توسعه یافته شناسایی می شوند، 
صنعت خودرو به عنوان یکی از کلیدی ترین 

صنایع آنها شناسایی و معرفی می شود. 

صنعت خودرو، تنها امید دستیابی 
به اقتصاد مستقل از نفت

در س��ال های اخیر بحث اقتص��اد پویا، 
توس��عه اقتص��اد غیرنفت��ی و همچنین 
رهایی از اقتصاد نفتی مطرح ش��ده است 
زیرا وابستگی به نفت مشکالت فراوانی را 
برای کشور ایجاد کرده است. در سال های 
گذش��ته و همزمان با تحری��م نفتی ایران 
بیشترین آس��یب ها به اقتصاد کشور وارد 

شد. 
سیاس��ت گذاران و اقتصاد دان ها همواره  
بر اقتص��اد غیرنفتی و راه ه��ای رهایی از 
نف��ت به عنوان منبع اصل��ی درآمد تأکید 
کرده اند. یکی از این راه ها، توس��عه جدی 

صنعت خ��ودرو با بهره گیری از کمک های 
خودروسازان و شرکت های معتبر طراحی 

و ساخت خودرو است. 
در صورت رس��یدن ب��ه برنامه های افق 
چشم انداز ۱۴۰۴ بخش بزرگی از صادرات 
غیر نفت��ی در اختیار دو صنع��ت خودرو و 
قطعه سازی قرار می گیرد که این امر، خود 
باعث کاهش وابستگی به درآمد های نفتی 
که دچار نوسانات بسیاری هستند، خواهد 

شد. 
در ای��ن زمین��ه ابوالفض��ل خلخال��ی، 
کارشناس صنعت خودرو با تأکید بر نقش 
خودروس��ازی کش��ور در جه��ت کاهش 
وابس��تگی به اقتص��اد نفتی ب��ه  »دنیای 
خودرو« می گوید: »تاکید بر این اس��ت به 
س��متی برویم تا اقتصاد را کامال مستقل 
از صنعت نفت کنیم. در این مس��یر یکی 
از امیدهای دستیابی به اقتصاد مستقل از 

نفت، صنعت خودرو است.«
وی می افزاید: »اگر روزی بخواهیم کشور 
را در جایگاه توس��عه یافتگی ببینیم، یکی 
از عوامل��ی که می توان��د در افزایش تولید 
ناخالص ملی نقش داش��ته باشد، صنعت 
خ��ودرو خواهد بود. نبای��د فراموش کنیم 
ام��روزه صنعت خ��ودرو در کش��ور چین 
چیزی در حدود ۲۸میلیون دستگاه تولید 
دارد و در کش��ور آمریکا نی��ز ۱۱میلیون 
خودرو تولید می شود. اینها نشان از اهمیت 
باالی این صنعت در بسیاری از کشورهای 

توسعه یافته دارد.«
توس��عه یافتگی در بس��یاری از کشورها 
به صنعت خودرو وابس��تگی زی��ادی دارد. 
بسیاری معتقدند این صنعت با در اختیار 
داشتن تکنولوژی های روز باعث پیشرفت 

صنایع دیگر می شود. یعنی تکنولوژی هایی 
ک��ه در صنایع دیگر اس��تفاده می ش��وند، 
معموال برای نخستین بار در صنعت خودرو 

استفاده شده است.«
در سال های گذشته که صنعت خودروی 
کشور با بحران مواجه شد، سهم این صنعت 
از تولی��د ناخالص داخلی نیز کاهش یافت 
شد، اما امید می رود با رفع بحران و افزایش 
تولید خودروسازان در دو سال گذشته، بار 
دیگر صنعت خ��ودرو تبدیل به محرک و 

موتور اقتصادی کشور شود. 
هرچند بس��یاری از کارشناسان معتقد 
هس��تند س��ند چش��م انداز ۱۴۰۴ بسیار 
ایده آل اس��ت و دستیابی به آن سخت اما 
با جهش و رش��دی که در دو س��ال اخیر 
در صنعت خودرو ش��اهد بوده ایم، رسیدن 
به بخش هایی از این چشم انداز قابل تصور 
اس��ت. پیش بینی ها برای س��ال ۹۶ و ۹۷ 
نش��ان از  پررن��گ ش��دن نق��ش صنعت 
خودرو در بهبود وضعیت اقتصادی کشور 
دارد. پیش بینی می ش��ود امسال بیش  از 
یک میلیون و ۵۰۰هزار دس��تگاه خودرو 
تولید ش��ده و با توجه ب��ه افزایش تنوع و 
کیفیت خودروهای داخلی، این محصوالت 
نیز صادر شوند. خودروس��ازان با توجه به 
تقاضای بازارهای هدف خود اقدام به تولید 
خودروهایی با گیربکس اتومات کرده اند و 
قطعا باعث افزایش میزان صادرات خودرو 
و تاثیر در وضعیت صادرات خواهد شد. با 
این  حال به نظر می رسد با برنامه ریزی ها و 
سیاست هایی که از سوی خودروسازان در 
پیش گرفته شده است، بتوان به صادرات 
هرچه بیشتر در صنعت خودرو امیدوار بود. 
در صورتی که خودروس��ازان به ارتقای 

کیف��ی خودروهای خ��ود ادام��ه دهند و 
اس��تانداردهای الزم در صنع��ت خودرو را 
به اس��تانداردهای جهان��ی نزدیک کنند، 
همان گونه که موسسه بین المللی مکنزی 
پیش بینی کرده ب��ود، می توان به صادرات 
۳۵۰ هزار دس��تگاه خودرو به کشورهایی 
مانن��د عراق، پاکس��تان، س��وریه و دیگر 
کش��ورهای هدف در شمال و غرب آفریقا 

دست پیدا کرد. 
افزایش س��رمایه گذاری در بخش هایی 
مانن��د خ��ودرو ک��ه دارای ارزش اف��زوده 
بس��یاری هس��تند، باعث رهایی کشور از 
اقتص��اد مبتنی ب��ر نفت خواهد ش��د. در 
چهار س��ال اخیر نیز سیاس��ت دولت در 
جهت فراهم س��ازی بس��تر های الزم برای 
سرمایه گذاری خودروسازان بین المللی در 
صنعت خودروی کشور بوده و توانسته است 
بار دیگر خودروس��ازی را در مسیر افزایش 

تولید و فروش قرار دهد. 
اگر نگاه به صنعت خودرو یک نگاه کالن 
و با برنامه در جهت جایگزین س��ازی برای 
صادرات نفتی باش��د، قطعا در چهار سال 
آین��ده باید مس��ائل مدیریتی و س��هامی 
ای��ن ش��رکت ها و واگ��ذاری صددرصدی 
این صنعت ب��ه بخش خصوصی هم انجام 
ش��ود و به این ترتیب ش��رایط برای ورود 
بخش خصوصی قدرتمند فراهم خواهد شد. 
اینک��ه گفته می ش��ود بخش خصوصی 
قدرتمن��دی در کش��ور ب��رای ورود ب��ه 
بخش ه��ای بزرگ��ی مانند خودروس��ازی 
وجود ندارد، اش��تباه است زیرا بسیاری از 
افراد به دلیل نبود سیاست های حمایتی و 
نبود یک برنامه مشخص از ورود به صنعت 

خودرو اجتناب می کنند. 

بررسی نقش تعریف شده برای دومین صنعت بزرگ ایران تا سال 1404

صنعت خودرو، تنها امید دستیابی به اقتصاد مستقل از نفت
اخبار

تیرماه امسال
تولید خودرو ۲4درصد افزایش یافت

تیرماه امس��ال تولید ان��واع خودرو در خودروس��ازان 
 داخل��ی به ط��ور میانگی��ن ۲۴درص��د افزای��ش یافت. 
به گزارش ایس��نا، در ای��ن مدت تولید ان��واع خودرو از 
۱۰۳ ه��زار و ۲۰ دس��تگاه در تیرماه س��ال گذش��ته به 
۱۲۷ ه��زار و ۷۰۹ دس��تگاه افزایش یاف��ت.  تولید انواع 
س��واری نیز با افزایش ۲۶درصدی هم��راه بوده و از ۹۵ 
هزار و ۴۳۴ دس��تگاه در تیرماه س��ال گذش��ته به ۱۲۰ 
هزار و ۲۱۲ دس��تگاه رس��ید.  تیرماه امسال تولید انواع 
وانت نی��ز ۰.۵درصد افزایش یافته و از ۶۳۲۵ دس��تگاه 
در تیرماه ۱۳۹۵ به ۶۳۵۹ دستگاه افزایش یافت.  تولید 
ان��واع ون اما برخ��الف این خودروها کاهش��ی بوده و با 
افت ۱۵درصدی از ۶۰ دس��تگاه در تیرماه سال گذشته 
به ۵۱ دس��تگاه کاهش یافت.  تولی��د انواع مینی بوس و 
میدل ب��اس نیز با افت ۵.۸درص��دی همراه بوده و از ۸۶ 
دس��تگاه در تیرماه ۱۳۹۵ به ۸۱ دستگاه رسید.  در این 
م��دت تولید انواع اتوب��وس اما صعودی بوده و با رش��د 
۵۰.۹درصدی از ۱۱۰ دس��تگاه در تیرماه س��ال گذشته 
به ۱۶۶ دس��تگاه افزایش یافت.  تولی��د انواع کامیونت، 
کامیون و کش��نده نی��ز ۱۶.۴درصد کاه��ش یافته و از 
۱۰۰۵ دستگاه در تیرماه ۱۳۹۵ به ۸۴۰ دستگاه رسید. 

رشد ۵۵درصدی واردات خودرو در 
4 ماهه نخست سال

بنابر آمار اعالم ش��ده از س��وی گمرک جمهوری 
اس��المی ایران، در چهار ماه نخست سال جاری در 
مجم��وع ۲۳ هزار و ۲۶۶ خودرو وارد کش��ور ش��ده 
که در مقایس��ه با مدت مش��ابه س��ال قبل رشدی 

۵۵درصدی داشته است. 
به گ��زارش اخبار خ��ودرو، مجم��وع خودروهای 
وارد ش��ده به کشور، سال گذش��ته برابر با ۱۵ هزار 
و ۱۱ دس��تگاه بوده اس��ت. با توجه ب��ه آمار مذکور 
می توان گفت سهم خودروهای با حجم موتور ۱۵۰۰ 
تا ۲۰۰۰ سی س��ی از مجموع خودروهای وارد ش��ده 
به کش��ور برابر ب��ا ۱۵ هزار و ۷۴۷ دس��تگاه بوده و 
وارداتی های با حجم موتور ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی سی 
نیز س��هم ۷ ه��زار و ۷۹۲ دس��تگاهی را در واردات 

خودرو به خود اختصاص داده اند.  
براساس آمار اعالم شده مجموع ارزش خودروهای 
وارداتی با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی س��ی در 
چهار ماه نخس��ت سال جاری بیش از ۴۲۶ میلیون 
دالر و ارزش خودروه��ای وارداتی با حجم ۲۰۰۰ تا 
۲۵۰۰ سی سی )سایر وسایل نقلیه موتور پیستونی 
درون س��وز تناوبی جرق��ه ای – احتراق��ی با حجم 
سیلندر ۲۰۰۰ سی سی که از ۲۵۰۰ سی سی بیشتر 
نباشد غیر  از آمبوالنس و نوع هیبریدی( نیز نزدیک 
به ۲۱۳ میلیون دالر بوده است. با توجه به داده های 
اعالم شده می توان گفت که سهم ارزشی خودروهای 
وارداتی با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی س��ی در 
مدت زمان مورد بررسی از مجموع کل واردات کشور 
برابر با ۲,۶۹ درصد بوده و س��هم ارزشی خودروهای 
واردات��ی با حج��م ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی س��ی نیز از 

مجموع واردات کشور برابر با ۱,۳۵درصد است. 

تشکیل کمیته تحقیق و تفحص 
برای افزایش قیمت ها

عضو کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس به طور 
مس��تقیم از افزایش قیم��ت خودروه��ا انتقاد کرده 
اس��ت و می گوید اگر دلیل موجهی برای این افزایش 
قیمت ه��ا وجود نداش��ته باش��د، کمیت��ه تحقیق و 

تفحص از خودروسازی شکل خواهد گرفت. 
ب��ه گزارش اخبار خ��ودرو، بحث تحقی��ق و تفحص 
از خودروس��ازی به دوره مجل��س نهم بازمی گردد. این 
گزارش اواخر تیرماه س��ال ۹۱ کلید خورد و در اسفند 
۹۱ هی��أت تحقیق و تفحص در کمیس��یون صنایع به 
صورت رس��می کار خود را آغاز کرد. تحقیق و تفحص 
در ۴ اس��فند ۹۲ به اتمام و گزارش آن رسما به اطالع 
رئی��س و اعضای کمیس��یون صنایع مجلس ش��ورای 
اس��المی رس��ید.  رئیس هیأت تحقی��ق و تفحص در 
صنعت خ��ودرو، آن زم��ان رویکرد اصل��ی این هیأت 
را آسیب شناس��ی صنع��ت خ��ودرو عنوان ک��رده بود. 
ح��ال دوباره روز گذش��ته بحث تحقی��ق و تفحص از 
خودروس��ازی بیان شد، آن هم به دلیل افزایش قیمتی 
ک��ه در برخی خودروهای داخلی اعمال ش��ده اس��ت.  
اگرچه بارها در مجلس دهم نیز بحث تحقیق و تفحص 
از خودروسازی مطرح شد اما در حد حرف باقی مانده، 
نمونه آن خرداد۹۳ بود که اعضای کمیس��یون صنایع 
مجلس دهم این موضوع را مطرح کردند. حال با توجه 

به قیمت گذاری ها باز این موضوع مطرح شده است. 
در همین زمینه عضو کمیس��یون صنایع و معادن 
مجل��س به طور مس��تقیم از افزایش قیمت خودروها 
انتقاد کرده است و می گوید: اگر دلیل موجهی برای 
ای��ن افزایش قیمت ها وجود نداش��ته باش��د، کمیته 
تحقیق و تفحص از خودروسازی شکل خواهد گرفت. 
محمدرضا نجفی در این باره می گوید: »اگر مطمئن 
ش��ویم افزایش قیمت خودروی پراید و سایر خودروها 
ب��رای پوش��ش ضعف ه��ای مدیریت��ی و هزینه ه��ای 
غیر کارشناسی و سربار در مراحل تامین تولید و فروش 
خودروس��ازان بوده است، تقاضای تحقیق و تفحص از 

آن فرآیند را در مجلس به جریان می اندازیم.« 

اخبار

 محصوالت جدید مازراتی ازسال۲01۹
 الکتریکی خواهند بود

برند لوکس مازراتی ک��ه از زیرمجموعه های گروه 
فیات-کرایس��لر است، اعالم کرد از سال ۲۰۱۹ همه 
مدل ه��ای جدید خود را به ص��ورت تمام الکتریکی 

عرضه خواهد کرد. 
به گ��زارش زومی��ت، س��ال ۲۰۲۰ می تواند س��ال 
نخس��تین مازراتی الکتریکی باش��د. البته هر زمان که 
گزارشی در مورد آینده مازراتی شنیده می شود، معموال 
کلمه »تاخیر« هم وجود دارد. از سوی دیگر، وضعیت 
کنونی متفاوت اس��ت و ش��رکت مادر فیات-کرایسلر، 
دستور کار سبز برای سازندگان خودروی خود مشخص 
کرده است.  سرجیو مارکیونه، مدیر اجرایی این شرکت، 
در کنفرانس تلفنی با سرمایه گذاران اعالم کرد: بیش از 
نصف تولیدات این ش��رکت تا سال ۲۰۲۲، تمام برقی 
می شود. این استراتژی تاثیر مستقیمی بر عملکرد برند 
مازراتی خواهد داشت که از سال ۲۰۱۹ تنها با مدل های 
مجهز به پیش��رانه های جایگزین تولید می شود.  مدیر 
عالی رتب��ه FCA  در این زمینه به این موضوع اش��اره 
کرد که این نه تنها خودروهای هیبریدی، بلکه بیش��تر 
شامل خودروهای کامال الکتریکی خواهد بود.  مازراتی 
با لوگوی نیزه سه ش��اخه  )Trident( جاه طلبی ها و 
آرزوهای س��بز FCA را به نمایش می گذارد و پس از 
اتم��ام دو مدل جدید ک��ه در حال حاضر روی آنها کار 
می شود، تالش های خود را به سمت تولید خودروهای 
برقی متمایل می کند. با وجود تمایل مازراتی به تولید 
خودروه��ای الکتریکی، FCA برنامه ای برای ش��روع 

تولید باتری های مخصوص به خود ندارد. 
به نظر می رس��د که پرچمدار خودروهای مازراتی، 
یک مدل کامال جدید است که بعد از طرح مفهومی 
و خیره کننده آلفیری نش��ان داده خواهد ش��د. این 
خودروی الکتریکی در سال ۲۰۲۰ به فروش می رسد 
و به شکل یک کوپه دو نفره در نظر گرفته شده است 
که روی یک پلتفرم کامال جدید سوار می شود. انتظار 
می رود تا آن زمان، شاسی بلند لوانته به یک سیستم 
محرکه هیبریدی با اقتباس از کرایس��لر پاس��یفیکا 
مجهز ش��ود.  مارکیونه که قصد دارد در سال ۲۰۱۹ 
بازنشسته شود، در جریان این کنفرانس گفت: آنچه 
واقعا موضوع را کامال اجباری کرده اس��ت، سرنوشت 
دیزل، به خصوص در اروپا است. الکتریکی سازی در 
پیش��رانه های گازوئیلی اجتناب ناپذیر است.  در خط 
تولید این ش��رکت، نس��ل فعلی گرن توریسمو باید 
در س��ال ۲۰۲۰ بازنشسته ش��ود، در حالی  که یک 
شاس��ی بلند کوچک تر تحت برن��د لوانته برای تولید 
در نظر گرفته خواهد شد. اکنون صحبت از آن است 
که آیا یک نس��خه V8 از لوانت��ه در نهایت می تواند 

به عنوان مدل باالتر این خودرو استفاده شود. 
 

ورود شورای رقابت به قیمت گذاری 
خودروهای خارجی

رئیس ش��ورای رقابت اعالم کرد که وزارت صنعت 
و معدن باید پاس��خگوی افزایش قیمت خودروهای 
وارداتی باش��د، اما ش��ورای رقابت نیز در حال رصد 

وضعیت بازار این خودروها است. 
به گزارش تسنیم، رضا شیوا رئیس شورای رقابت با 
بیان اینکه اگر شورای رقابت نباشد هیچ یک از مسئوالن 
وزارت صنعت، متعهد به حفظ قیمت خودرو نخواهند 
ب��ود، اع��الم کرد که ش��ورای رقابت در حال بررس��ی 
وضعی��ت خودروه��ای وارداتی اس��ت و در این زمینه 
مکاتباتی نیز با گمرک جمهوری اس��المی ایران انجام 
ش��ده اس��ت.  وی با اش��اره به این مطلب که برخالف 
اظهارات معاون صنعت و معدن مبنی بر عدم ورود این 
وزارتخانه در بحث قیمت گذاری خودرو، شورای رقابت 
تاکنون به بحث قیمت خودروهای وارداتی ورود نکرده 
است، خاطرنش��ان کرد: در حال حاضر شاهد افزایش 
۱۰ ت��ا ۲۰درصدی قیمت خودروه��ای وارداتی طی 
یک ماه گذش��ته هس��تیم و در این زمین��ه، وزارت 
صنعت اس��ت که به عنوان متولی بازار این خودروها، 

باید پاسخگو باشد. 
تاکنون به بحث قیم��ت خودروهای خارجی ورود 
نکرده ای��م، اما همواره این بازار را بررس��ی می کنیم 
و اگ��ر به این نتیجه برس��یم که ش��رایط به س��مت 
انحصاری شدن پیش می رود، حتما در قیمت گذاری 
خودروهای وارداتی نی��ز ورود پیدا خواهیم کرد. در 
این راس��تا، نامه نگاری هایی با گمرک انجام ش��ده تا 
می��زان واردات خودرو با توجه به نمایندگی  هر برند، 

مورد ارزیابی قرار گیرد.  
رئیس ش��ورای رقابت در واکنش به این مطلب که 
ش��ورای رقابت نباید در قیمت گذاری خودروها ورود 
کند و این بازار است که به طور طبیعی و متناسب با 
عرضه و تقاضا قیمت را مدیریت کرده و بدین ترتیب 
شرایط به نفع تولید و مردم پیش خواهد رفت، اظهار 
داش��ت: اگر شورای رقابت دخالت نکند، کدام یک از 
دوس��تان وزارت صنعت متعهد می ش��وند که قیمت 
خ��ودرو تغییر نکند؟ بی��ان این صحبت ها آن هم در 
ب��ازار خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان که ش��رایط 

انحصاری وجود دارد، اصال منطقی نیست. 
پی��ش از این س��عید موتمن��ی، رئی��س اتحادیه 
نمایش��گاه داران خ��ودرو، ضم��ن اش��اره ب��ه قانون 
ممنوعیت ورود خودرو توسط شرکت های متفرقه و 
همچنین بس��ته شدن س��امانه ثبت سفارش خودرو 
از ۳۰ روز پی��ش، خبر از افزای��ش ۵ تا ۱۵ میلیونی 
خودروهای خارجی در بازار داخلی کشور داده بود. 

 

تازه های خودرو

برند مشهور سترا که بخشی از گروه EvoBus و از شرکت های تابعه دایملر است، اتوبوس دوطبقه جدیدی با ظاهر جذاب ساخته که از 
نظر آیرودینامیک و توانایی های فنی، کم نظیر است



گزارش مالی س��ونی برای س��ه ماهه دوم سال ۲۰۱۷ میالدی نشان از 
افزایش درآمد و س��ه برابر شدن سود خالص این کمپانی ژاپنی همراه با 

افزایش فروش گوشی دارد. 
به گزارش زومیت، س��ونی گ��زارش مالی 
مربوط به س��ه ماهه دوم سال جاری میالدی 
را منتش��ر کرده است. براس��اس این گزارش، 
این کمپانی کره ای موفق شده طی بهار سال 
ج��اری میالدی درآمد خود را در مقایس��ه با 
مدت مشابه سال گذش��ته ۱۵درصد افزایش 
داده و به ۱۶.۸۳ میلیارد دالر برس��اند. س��ود 
عملیاتی این کمپانی بی��ش از ۱.۴۳ میلیارد 
دالر گزارش شده که در مقایسه با مدت مشابه 
سال گذشته بیش از سه برابر افزایش داشته 

است. 
س��ونی موبایل موفق ش��ده طی سه ماهه 
اول س��ال جاری بیش از ۳.۴ میلیون دستگاه 

گوشی هوش��مند را راهی بازار کند که در مقایسه با بهار ۲۰۱۶ میالدی 
بیش از ۱۰درصد افزایش پیدا کرده است. البته باید به این نکته اشاره کرد 
که عرضه ۳.۴ میلیون دستگاه گوشی در طول سه ماه در حالت کلی و در 

مقایسه با عملکرد سایر کمپانی ها عدد چندان بزرگی نیست. سونی در نظر 
دارد طی س��ال مالی جاری به هدف عرضه ۱۶.۵ میلیون دستگاه گوشی 

هوشمند دست پیدا کند. 
درآمد س��ونی از بخش موبای��ل بیش از 
۱.۶۴ میلیارد دالر گزارش ش��ده که نسبت 
به بهار ۲۰۱۶ کاهشی ۳درصدی را به سونی 
تحمیل کرده اس��ت. این کاهش ریش��ه در 
افزایش فروش گوش��ی های میان رده و رده 
پایین سونی دارد که سود و درآمد چندانی 

را عاید کمپانی ژاپنی نمی کنند. 
البت��ه باید به این نکته اش��اره کرد که با 
وجود کاهش درآمد فروش، س��ود عملیاتی 
حاصل از فروش گوشی های هوشمند سونی 
افزایش یافته و به ۳۲میلیون دالر رسیده که 
دلیل اصل��ی این افزایش کاهش هزینه های 
عملیاتی و همچنین تحقیق و توسعه است. 

با توجه به اینکه میزان عرضه گوش��ی های هوش��مند سونی هر فصل 
افزای��ش پیدا می کن��د، انتظار م��ی رود در آینده نزدیک ش��اهد عرضه 

محصوالت هیجان انگیزی از سوی سونی باشیم. 

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های سراس��ری فوالد و معدن کشور از تسهیل 
ارائه ضمانت نامه ها برای تعاونی ها از س��وی صندوق ضمانت سرمایه گذاری 
تع��اون خبر داد و گفت: طرح کارورزی برای آموزش به کارورزان در صنعت 

ف��والد اجرای��ی می ش��ود. »فاض��ل همامی« 
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های سراسری فوالد 
و معدن کشور با اشاره به راهبردهای هفت گانه 
طرح تحول بخش تعاون اظهار داش��ت: طبق 
ای��ن راهبردها، س��هم بخ��ش تع��اون باید از 
ح��دود ۷درصد به ۲۵درصد برس��د و با توجه 
ب��ه اطالعات موجود، اجرای طرح تحول تا حد 
زیادی پیش رفته اس��ت. وی با اشاره به اینکه 
ایجاد تعامالت ش��بکه های تعاونی ها از اهداف 
طرح تحول بخش تعاون است، گفت: تعاونی ها 
در کشور حدود ۳۰۰هزار فرصت شغلی ایجاد 
کرده اند که ایجاد ارتباط مستقیم بین آنان برای 
رفع نیاز منجر به توسعه این بخش و در نتیجه 

اشتغال زایی بیشتر خواهد شد. این فعال بخش تعاونی، همچنین در رابطه 
با ضمانت نامه های صادر شده از سوی صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون، 
خاطرنشان کرد: تعداد زیادی از تعاونی های زیرمجموعه این اتحادیه تنها با 

ارائه س��فته، بیش از ۲۰ میلیارد تومان ضمانت نامه دریافت کرده اند که در 
تسهیل سرمایه گذاری و کسب و کار آنها مؤثر بوده است.همامی با بیان اینکه 
حضور جدی تعاونی ها و فعاالن این بخش در عرصه های مختلف اقتصادی 
موج��ب رونق این بخش خواهد ش��د، گفت: 
آقای ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
از زمان تصدی این مسئولیت در نمایشگاه ها 
و رویدادهای بخش تعاون حضور پیدا کرده و 
از نزدیک شاهد فعالیت ها و کاستی های این 
بخش بوده است، به طوری که در جریان این 
اقدامات، بسیاری از مشکالت مرتفع شده اند. 
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های سراسری فوالد 
و مع��دن کش��ور همچنین از اج��رای طرح 
کارورزی ب��رای تعاونی های این صنعت خبر 
داد و گفت: قرار شده تا اجرای طرح کارورزی 
ب��ا هماهنگی مدی��ران این صنع��ت اجرایی 
ش��ود، به طوری که آموزش آن را اتحادیه ها و 
تعاونی ها برعهده بگیرند. وی ابراز امیدواری کرد تا در چهار سال آتی همانند 
گذشته، حمایت ها از بخش تعاون کشور تداوم یابد تا شاهد توسعه بیش از 

پیش این بخش مردمی اقتصادی کشور باشیم. 

عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه صندوق های 
سرمایه گذاری جسورانه  )vc( از حمایت مجلس برخوردارند، اعالم کرد 
راهی به جز حمایت از ش��رکت های دانش بنیان در کش��ور نداریم و الزم 

است که این شرکت ها به شکلی قدرتمندانه 
از سوی دولت نیز حمایت شوند.

 عل��ی قربانی عض��و، کمیس��یون برنامه و 
بودجه مجل��س، با مثبت دانس��تن عملکرد 
س��ازمان ب��ورس در حمایت از ش��رکت های 
دانش بنی��ان گف��ت: حمایت از ش��رکت های 
دانش بنیان یکی از بندهای بیست وچهارگانه 
اقتصاد مقاومتی است و حمایت بازار سرمایه 
از این ش��رکت ها قطعا رش��د و بهره وری در 
اقتصاد کش��ور را به همراه خواهد داشت. وی 
اف��زود: در نتیجه این حمایت عالوه بر رش��د 
عملکرد این شرکت ها شاهد باال رفتن راندمان 
اقتصادی کش��ور و در نهایت ایجاد اش��تغال، 

افزایش تولی��د و رونق اقتصادی خواهیم بود. عضو کمیس��یون برنامه و 
 )vc(بودجه مجلس در مورد نقش صندوق های س��رمایه گذاری جسورانه
در بازار سرمایه تصریح کرد: صندوق سرمایه گذاری جسورانه کمک قابل 

توجه��ی به حوزه کارآفرینی ک��رده و از حمایت مجلس نیز برخوردارند. 
قربانی افزود: برای تداوم فعالیت این صندوق ها باید حمایت الزم از آنها 
ص��ورت گرفته و در کنار آن ش��رکت های دانش بنیان، صادرات، افزایش 
تولید و کاهش تعرفه ها پش��ت سر آنها قرار 
گیرن��د تا موجب به��ره وری این صندوق ها 
ش��ده و س��رمایه گذاری در این صندوق ها 

برای سرمایه گذار مقرون به صرفه باشد. 
عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس 
ب��ا تأکید بر اینکه ما راه��ی به جز حمایت 
از شرکت های دانش بنیان در کشور نداریم، 
تصریح کرد: الزم اس��ت که این ش��رکت ها 
به ش��کلی قدرتمندانه از س��وی دولت نیز 
حمای��ت ش��وند. عضو کمیس��یون برنامه و 
بودجه، در مجلس ش��ورای اسالمی درباره 
عملک��رد ب��ورس در حوزه ابزاره��ای نوین 
مالی نیز گفت: استفاده از این قبیل ابزارها 
نیازمند شفافیت است و نتیجه شفافیت انجام سرمایه گذاری های بیشتر 
در بورس اس��ت و در صورتی که از این ابزار به نحو بهتری استفاده شود 

موجب رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال خواهد شد. 

اختتامی��ه س��ومین روی��داد هم آفرینی همراه اول با مش��ارکت دانش��گاه 
ش��یراز، روز چهارشنبه ۲۸ تیرماه در ش��یراز برگزار شد. به گزارش اداره کل 
ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، سومین رویداد از مجموعه رویدادهای 

هم آفرین��ی هم��راه اول چهارش��نبه ۲۸ تیرماه 
با حض��ور دکت��ر حمیدرضا نیکوف��ر قائم مقام 
مدیرعام��ل همراه اول، مهن��دس بهمن آصفی 
مدی��رکل نوآوری و توس��عه کس��ب و کار همراه 
اول، مهندس خسرو سلجوقی عضو هیأت عامل 
س��ازمان فناوری اطالعات ای��ران، دکتر ابراهیم 
گشتاس��بی راد رئیس دانشگاه ش��یراز، صاحبان 
ایده شرکت کننده در سومین رویداد هم آفرینی، 
جمعی از مدیران همراه اول و مسئوالن دانشگاه 
ش��یراز در تاالر خوارزمی دانشگاه شیراز برگزار 
شد. در این مراسم نیکوفر، قائم مقام مدیرعامل 
هم��راه اول با اش��اره ب��ه نقش هم��راه اول در 
حمایت از کارآفرینی گفت: هم اکنون همراه اول 

با همکاری شرکت »حرکت اول« به عنوان سرمایه گذار و شرکت های »هاب« 
در نقش ش��تاب دهنده در دانش��گاه های مختلف، به ایده پردازان دانش��گاهی 
کم��ک می کند تا بتوانند ارزش آفرینی کرده و ایده های خود را اجرایی کنند. 

وی همچنین به تحوالت در اکوسیس��تم تلفن هم��راه و خدمات دیجیتال و 
ظهور هوش شناختی و موج آینده فناوری اشاره کرد. در ادامه گشتاسبی راد 
رئیس دانش��گاه شیراز در سخنان خود به اهمیت نوآوری و کارآفرینی اشاره 
و از پتانسیل باالی دانشگاه شیراز برای رشد و 
ارتق��ای نوآوری و کارآفرینی یاد کرد. در پایان 
مهندس نی��ک محمدی، رئیس کمیته داوران 
ای��ن همایش، گزارش��ی از مراح��ل برگزاری 
رویداد و اه��داف هم آفرینی، معیارهای داوری 
و نحوه ارزیابی تیم ها ارائه کرد و گفت: در این 
رویداد ۱۲۴ طرح از تیم های شرکت کننده، در 
 موضوعات  »اینترنت اشیا«،  »تحلیل داده ها«،  
»فین تک« و  »گردشگری« دریافت شده بود 
که از میان ۲۳ طرح داوری ش��ده، س��رانجام 
چه��ار طرح برتر کمیته داوران برگزیده ش��د. 
گفتنی اس��ت در س��ومین رویداد هم آفرینی 
همراه اول تیم های آبیاری هوشمند به وسیله

IoTو آفریار به ترتیب رتبه اول و دوم و تیم های  اس��تند هوشمند تعاملی و 
طراحی و توسعه نرم افزارهای کاربردی کنترل اشیا هوشمند به دلیل نزدیکی 

امتیاز به عنوان تیم های سوم معرفی شدند. 

فاضل همامی، مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی های فوالد و معدن خبر داد افزایش سه برابری سود عملیاتی سونی طی بهار ۲۰۱۷

تسهیل کسب و کار تعاونی ها با ارائه ضمانت سفته ای معرفی برگزیدگان سومین رویداد هم آفرینی همراه اولحمایت مجلس از صندوق های سرمایه گذاری جسورانه

اگر ش��ما تمایلی به س��رمایه گذاری روی ایده خ��ود ندارید، نباید 
انتظار داش��ته باش��ید که دیگران با س��رمایه گذاری روی ایده کاری 

شما ریسک کنند.
به گزارش برترین ها جذب س��رمایه گذار، اعم از اینکه س��رمایه دار 
باش��د یا س��رمایه گذار، به خصوص برای یک اس��تارتاپ کار ساده ای 

نیس��ت. س��رمایه گذاران معموال به 
دنبال ایده هایی هس��تند که دنیا را 

متحول کنند. 
ب��ه  س��رمایه گذاران  تش��ویق 
سرمایه گذاری روی استارتاپ وقت و 
حوصله می خواهد. با این حال ش��ما 
می توانید با آماده سازی، برنامه ریزی، 
اس��تراتژی و جس��ت وجوی مناسب 
س��رمایه گذاران را ب��ه س��وی یک 
کسب وکار کوچک جذب کنید. قدم 
اول برای راه اندازی یک کس��ب وکار 
اس��تارتاپ موفق، پی��دا کردن یک 

سرمایه گذار است.
مرحل�ه ۱: پ��س از بررس��ی های 
مختلف یک برنامه کامل تهیه کنید. 
فقط درباره موفقیت ایده خود صحبت 
نکنید. تمام اظهارات شما باید با سند 

و مدرک همراه باش��د. همین طور اطالعاتی درباره رقبای بالقوه و نحوه 
پیشی گرفتن از سایرین در صنعت مربوطه جمع آوری کنید. اگر با این 
روند آش��نا نیستید، یک مشاور کسب وکار اس��تخدام کنید تا در تهیه 
برنامه کاری به شما کمک کند. داشتن یک برنامه متقاعدکننده و کامل 

کلید اصلی جذب سرمایه گذاران است.

مرحله ۲: با س��ایر افراد در جامعه و محله خود در ارتباط باشید. 
در رویدادهای ش��بکه، امور کسب وکار، سمینارها در صنعت مربوطه 
و کارهای مشابه شرکت کنید. کارت کاری خود را به دیگران بدهید 

و با آنها ارتباط برقرار کنید.
مرحل�ه ۳: قبل از اینکه به دنبال س��رمایه گذار بگردید، قس��مت 
قابل مالحظ��ه ای از پ��ول خود را در 
سرمایه گذاری  نظر  مورد  کسب وکار 
کنید. اگر بعد از اختصاص بخش��ی 
از پ��ول خ��ود به کس��ب وکار با یک 
س��رمایه گذار روبه رو ش��وید، او ایده 
شما را بیش��تر جدی خواهد گرفت. 
این قاع��ده بازی اس��ت: »اگر خود 
ش��ما تمایلی به سرمایه گذاری روی 
ای��ده خ��ود نداش��ته باش��ید، نباید 
انتظار داش��ته باش��ید که دیگران با 
سرمایه گذاری روی ایده کاری شما 

ریسک کنند.«
س��رمایه گذاران  از   :۴ مرحل�ه 
بالق��وه بخواهی��د به ط��ور حضوری 
ب��ا ش��ما مالق��ات کنند. ی��ک ارائه 
کامپیوتری، ویدئو یا س��ایر منابع را 
تهیه کنید و آن را به سرمایه گذاران 
نش��ان دهید و برنامه کاری خود را مطرح کنید. به س��رمایه گذاران 
نش��ان دهید که محصول یا خدمات شما چگونه باعث می شود سود 
س��رمایه گذاران افزایش یابد. ب��ا رعایت این چه��ار مرحله کلیدی، 
می توانید س��رمایه گذاران و سرمایه داران را به سرمایه گذاری در ایده 

کاری خود ترغیب کنید.

بنیانگذار مرموز کمپانی زارا، موفق ش��د با پش��ت س��ر گذاشتن 
جف بزوس، عنوان دومین فرد ثروتمند جهان را از آن خود کند. 

به گزارش زومیت به نقل از فوربس، آمانسیا اورتگا، روز پنج شنبه، 
به عن��وان دومین فرد ثروتمن��د جهان در فهرس��ت میلیاردرهای 

بلومبرگ دست یافت.
 جف بزوس، بنیانگذار و مدیرعامل آمازون که هفته گذشته برای 
چند ساعت موفق شد عنوان ثروتمندترین فرد جهان را تصاحب و 
جایگزین بیل گیتس شود، اکنون به جایگاه سوم تنزل یافته است. 
سقوط بزوس ناشی از نوسانات ارزش سهام آمازون است. پنجشنبه 
هفته گذشته، ارزش سهام این غول خرده فروشی آنالین به میزان 

۵درصد کاهش یافت.
  فورب��س، ث��روت ش��خصی اورت��گا را ت��ا پنجش��نبه بعدازظهر 

۸۵.۵ میلی��ارد دالر تخمی��ن زده اس��ت که در مقایس��ه با ۸۴.۶ 
میلیارد دالر ثروت شخصی بزوس، رقم باالتری محسوب می شود. 
باوج��ود ثروت هنگفت اورتگا، بس��یاری از مردم تا به حال نامی 

از وی نشنیده اند. 
این میلیاردر اسپانیایی به شدت شخص مرموزی است و به ندرت 
در محافل عمومی ظاهر می شود و در طول زندگی حرفه ای موفق 

خود بیش از چند مصاحبه انگشت شمار انجام نداده است. 
کسب وکار اورتگا با پایه گذاری زارا، کمپانی مطرح پوشاک و مد 
و به همراه همسر سابقش روزالیا در سال ۱۹۷۵ آغاز شد. در حال 
حاضر، ایندیتکس، کمپانی خرده فروش��ی وی مالک ش��رکت های 
زارا، ماس��یمو دوتی و پال اند بیر با ۷۴۸۵ شعبه در سرتاسر جهان 

است.

رشد و توسعه کسب و کارهای اینترنتی در افزایش تولید، ایجاد اشتغال 
و کارآفرینی تأثیر مس��تقیم دارد. اس��تارتاپ های ایرانی باوجود حضور 
پررنگ در فضای کس��ب و کار ایران هنوز آنچنان که باید و ش��اید تأثیر 
خود را بر تولید و اش��تغال نش��ان نداده اند و اگر از تعداد انگشت ش��مار 
اس��تارتاپ های ایرانی بگذریم اغلب این اس��تارتاپ ها با مشکل اساسی 

روبه رو هستند که به اجمال به چند نکته اشاره می کنیم.
۱- یکی از مشکالت اس��تارتاپ ها مدیریت اجرایی است. در برخی از 
موارد اس��تارتاپ ها، ایده نو، کار خالقانه، تامین س��رمایه، منابع انسانی 
متخص��ص، امکانات و تجهیزات مناس��ب را دارند، ام��ا نبود یک مدیر 
اجرایی باعث می ش��ود طرح به صورت موفقی اجرا نشود. بنابراین نباید 
از ای��ن اصل مهم غفلت کرد که یکی از دالیل مهم موفقیت اس��تارتاپ 

مدیریت اجرایی کار اس��ت. اگر استارتاپ 
نتواند نیازهای م��ردم را برای ایجاد رفاه 
آنها مدیریت کند در کوتاه مدت شکست 

می خورد. 
 ایده ه��ای ن��و و تازه صرف��ا نمی تواند 
عامل موفقیت باشد همانطور که امکانات 
و تجهی��زات فنی نمی توان��د عاملی برای 
موفقیت استارتاپ باشد، بلکه مجموعه ای 
از عوامل باید با مدیریت درس��ت در کنار 
هم قرار بگیرند تا یک استارتاپ در سطح 
ملی موفق ش��ود. برخی از استارتاپ ها در 
شروع بسیار خوب عمل می کنند، اما پس 
از جذب مشتری آرام آرام از مسیر درست 
خ��ارج می ش��وند و نمی توانن��د خدمات 
مناس��بی به مش��تریان بدهن��د و همین 

عاملی برای شکست می شود. 
 ب��ا توجه به اینک��ه این ن��وع فعالیت 

وابسته به دنیای نوین فناوری است و در نوع خود بدیع و تازه است طبعا 
میانگین س��نی کسانی که از این نوع کس��ب و کار ها با توجه به بیکاری 
حاکم بر جامعه ایرانی اس��تقبال می کنند جوانان هستند و چون تجربه 
کافی و وافی در بازار اینترنتی ایران وجود ندارد، همواره با آزمون و خطا 
کار راه اندازی می ش��ود و طبعا میزان اشتباه در کسب و کارهای اینترنتی 

به مراتب بیشتر از کسب و کارهای سنتی اتفاق می افتد.
 ۲- استارتاپ های ایرانی عموما فاقد برنامه تحقیقاتی و مطالعاتی بازار 
هستند. شاید بدون اغراق بیش از ۹۰درصد این استارتاپ ها هیچ برنامه 
مکتوب مطالعاتی و تحقیقاتی ندارند و صرفا براس��اس تجربه کوتاه مدت 
در فضای وب و دیدارهای هر از گاهی و گپ و گفت های دوستانه شکل 
می گیرن��د. در صورتی که راه اندازی هر کس��ب و کار چه اینترنتی و چه 
غیر اینترنتی نیاز به مطالعات و تحقیقات گس��ترده و مکتوب کردن آنها 

به عنوان برنامه و راهکار دارد. 
۳- یکی از مشکالت استارتاپ های ایرانی تقلید و تکرار در ایده پردازی 
اس��ت. خالقیت و نوآوری در ایده پردازی در استارتاپ های ایرانی تقریبا 
بسیار کمرنگ است و جوانان با شناسایی برخی از سایت ها و سامانه های 
اینترنتی کشورهای توسعه یافته درصدد برمی آیند تا همان استارتاپ را 

در ایران اجرایی کنند که گاه مانند دیجی کاال و اس��نپ موفق هستند و 
در اغلب موارد ب��ه دلیل ناهمخوانی ایده ها و تقلیدی و تکراری بودن با 

شکست روبه رو می شوند. 
۴- یکی از ضرورت ها ش��ناخت بازار اینترنتی ایران است. جوان ایرانی 
قبل از راه اندازی استارتاپ باید بداند چه نیازی وجود دارد که استارتاپ 
او می تواند آن نیاز را رفع و رفاه و آرامش را برای مردم ایرانی فراهم کند. 
برخی از ایده ها نیاز جامعه ایرانی نیس��ت و مردم به همین دلیل از آن 
استقبال نمی کنند یا زمینه ها برای راه اندازی و بهره برداری آن در زمان 

کنونی فراهم نیست. 
۵- یکی از مشکالت استارتاپ های ایرانی حجم بزرگ فعالیت آنهاست. 
اکثر افراد درصدد کس��ب زیادی از حجم بازار هس��تند به همین دلیل 
در بیزین��س پلن آنها منابع مال��ی در درجه اول اولویت ها قرار می گیرد. 
در صورتی که موفق ترین اس��تارتاپ های دنی��ا در ابتدا برای رفع بخش 
کوچک��ی از نیازها و خواس��ته ها ش��کل 
گرفته است. اس��تارتاپ های ایرانی باید با 
بخش بندی بازار و هدف قرار دادن بخش 
کوچک��ی از آن در ب��ازار آرام آرام و بدون 
تبلیغات رشد کنند و بزرگ شوند، اما اگر 
بازار هدف استارتاپ ها بزرگ باشد نیاز به 
س��رمایه گذاری کالن و تامین منابع مالی 
زیادی اس��ت و همین امر منجر به تاخیر 

در بازگشت سرمایه و سود می شود. 
۶- ش��اید یکی از دالیل اصلی شکست 
اس��تارتاپ های ایران��ی ب��ه روحیه فردی 
آنها بر گردد. م��ا در کارهای فردی عموما 
موفق هستیم برای همین در وزنه برداری 
و کش��تی مقام های جهان��ی داریم اما در 
فوتبال هنوز نتوانس��ته ایم به درک حضور 
دیگری دس��ت یابیم. لغت نامه دهخدا که 
یک دایره المعارف بزرگ اس��ت به دس��ت 
یگانه اس��تاد عالمه علی اکبر دهخدا تالیف شده است در صورتی که در 
دنیای غرب کارهایی از نوع لغت نامه یک کار جمعی است. تجربه تاریخی 
نشان داده است که ایرانی ها در کارهای فردی بیشتر موفقند اما به دلیل 
عدم انعطاف پذیری و تس��امح و تساهل شخصی در کارهای نویی مانند 
اس��تارتاپ عموما با شکست روبه رو می شوند. در وضعیت کنونی جامعه 
ایران، اس��تارتاپ ها باید به صورت فردی یا خانوادگی یا دوس��تان بسیار 

نزدیک راه اندازی شوند که این امر کار را با دشواری روبه رو می کند. 
۷- یکی از عوامل شکست استارتاپ ها نگاه مالی و مادی به استارتاپ 
است. طبعا هر کسی دوس��ت دارد از طریق کسب و کار اینترنتی درآمد 
مناس��بی کسب کند، اما اگر از ابتدا هدف غایی او کسب درآمد و ثروت 
باشد با شکس��ت روبه رو می ش��ود. جوان امروز باید بداند اگر استارتاپ 
موفقی راه اندازی کند، خود به خود موفق می شود و این موفقیت برای او 
درآمد و پول می آورد اما اگر از ابتدا هدف او کس��ب پول باشد نمی تواند 
اس��تارتاپ خوبی راه اندازی کند. اس��تارتاپ ایرانی برای اینکه بتواند در 
بازار کس��ب و کار موفق ش��ود، باید مجموعه ای از این عوامل یاد شده را 
به صورت س��ازمانی مدیریت و هدایت کند تا راه برای رش��د و توس��عه 

اقتصاد فراهم شود. 

برندهای خودروسازی اوپل و واکسهال به صورت رسمی به گروه PSA پیوستند. 
چند ماه پیش، مدیران PSA اعالم کردند که این دو برند از جنرال موتورز آمریکا 

به گروه خودروسازی پژو و سیتروئن ملحق شده اند. 
به گزارش زومیت، از دیروز اوپل و واکسهال به طور رسمی بخشی از گروه 

خودروسازی پژو و سیتروئن  )Groupe PSA( هستند. PSA مالکیت این برندها 
را از جنرال موتورز در قراردادی به ارزش بیش از ۲.۲ میلیارد یورو  )۲.۶ میلیارد 

دالر آمریکا( به دست آورده است. این قرارداد در ماه مارس امسال بسته شد، 
اما اخیرا به اجرا رسید. دلیل جنرال موتورز برای فروش اوپل و واکسهال روشن 

است؛ چرا که این شرکت پول کافی برای اداره و گذراندن امور این دو برند آلمانی 
و انگلیسی نداشت. 

گروه خودروسازی PSA تمایل دارد که ساختار این شرکت ها را تغییر دهد. 
پژو_سیتروئن در نظر دارد بودجه عملیاتی این شرکت ها را تا سال ۲۰۲۰ به 

میزان ۲درصد و تا سال ۲۰۲۶ به میزان ۶درصد افزایش دهد. خرید اوپل به بخش 
اروپایی بازار گروه PSA تا ۱۷درصد شتاب می بخشد و آن را به دومین خودروساز 

بزرگ اروپایی پس از فولکس واگن تبدیل می کند. این قرارداد باعث بهبود ارزش 
اقتصادی PSA نیز خواهد شد که تقریبا به میزان ۱.۸ میلیارد یورو  )۲ میلیارد 

دالر( در زمینه تولید، تحقیق و توسعه است. 
کارلوس تاوارس، رئیس هیأت مدیره PSA، می گوید: 

 امروز شاهد تولد یک قهرمان واقعی در اروپا هستیم، ما برای بازگشت اوپل و 
واکسهال به سودآوری، کمک خواهیم کرد و هدف ما قرار دادن معیارهای صنعتی 

جدید با همدیگر است. اوپل آلمانی باقی می ماند، واکسهال هم انگلیسی باقی 
خواهد ماند. 

روشن است که امضای این قرارداد تاثیر خوبی بر بازار آینده خودرو در اروپا 
و جهان خواهد گذاشت. به هر حال باید منتظر ماند و دید آیا گروه خودروسازی 
پژو_سیتروئن می تواند برندهای زیان ده اوپل و واکسهال را که از جنرال موتورز 
خریداری شده اند، نجات دهد. دومین خودروساز بزرگ اروپایی حاال با بزرگ تر 

کردن گروه تولیدی خود، به رقابت با فولکس واگن و دستیابی به بازارهای فروش 
بزرگ تر فکر می کند. 

 

چگونه می توان سرمایه گذاران را شیفته استارتاپ ها کرد؟

میلیاردر گمنام اسپانیایی با شکست دادن جف بزوس، 
دومین ثروتمند جهان شد

مشکالت استارتاپ های ایرانی 

 اوپل، رسما
 به گروه پژو- سیتروئن

فروخته شد
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خبر

سومین دوره بازرگانان کوچک به همت شورای عالی جوانان اتاق بازرگانی اصفهان با حضور 
۸۰ کودک و نوجوان در دو رده سنی شش تا ۱۸ سال و در قالب سه گروه برگزار شد. 

دوره آموزش��ی بازرگانان کوچک باهدف آشنایی کودکان و نوجوانان با مفاهیم اقتصادی 
و کارآفرینی و آموزش بازرگانی در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار می ش��ود و در طی دو س��ال 
گذشته سه دوره این رویداد برگزارشده است. ماهین نقوی، مدیر دوره بازرگانان کوچک اتاق 
بازرگانی اصفهان در این آیین گفت: در این دوره ۴۰ساعت کالس برای گروه سنی هفت تا۱۲ 

سال و ۲۲ ساعت کالس برای گروه سنی ۱۳ تا۱۸سال برگزار شد. 
وی افزود: انجام چند تست معتبر جهانی در حوزه خالقیت )تورنس(، هوش مالی  )سنجش 

ولخرجی(، مدل رفتارشناسی )دیسک( و تست گالسر از شرکت کنندگان گرفته شد. 
وی تصریح کرد: در این دوره کارآفرینی و کسب کار، اخالق کسب وکار و کار تیمی، بازی 
کسب وکار، خالقیت و حل مسئله و هوش مالی به کودکان و نوجوانان شرکت کننده آموزش 

داده  شد. 

اتاق بازرگانی میزبان بازرگانان کوچک

یک فعال حوزه اس��تارتاپ گفت تبدیل ایده به کسب و کار از مزیت های نمایشگاه 
فناوری های نوین شهری و نخستین رویدادی است که دانش آموزان در آن شرکت 

داشته و سعی می کنند ایده های خود را به کسب و کار تبدیل کنند. 
به گزارش ایمنا، مهدی نیازمنش با اشاره به نشست فناوری با دانش آموزان ایده 
بازار اظهار کرد: دهمین استارتاپ ویکند در اصفهان است که در حوزه فناوری های 
نوین و به همت جهاد دانشگاهی کشور در حال برگزاری است و نخستین رویدادی 
اس��ت که دانش آموزان در آن ش��رکت دارند و س��عی می کنند ایده های خود را به 
کس��ب و کار تبدیل کنند. وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه بین المللی فناوری های 
نوین ش��هری در اصفهان تأکید کرد: برگزاری نمایشگاه اقدام بسیار خوبی است که 

نشان دهنده حمایت شهرداری اصفهان از استارتاپ ها و حوزه استارتاپی است. 

تبدیل ایده به کسب و کار از مزیت های 
نمایشگاه فناوری های نوین شهری است

محمدرضا محمدی 
کارشناس کسب و کار



تراکت تبلیغاتی معموال برگه ای 
چاپی و تانشده است که برای جلب 
توجه م��ردم به روی��دادی خاص، 
خدم��ات، ایده یا محص��ول به کار 
گرفته می ش��ود. تراک��ت تبلیغاتی 
معموال پیام خیلی ساده ای در خود 
دارد که به راحتی منتقل می شود. 
تراکت معموالً روی کاغذی به اندازه 
۸.۵ در ۱۱ اینچ چاپ می ش��ود تا 
هزینه چ��اپ آن کاهش پیدا کند، 
البته تراک��ت تبلیغاتی اندازه ثابتی 
ن��دارد و می تواند در ه��ر اندازه ای 
انتشار یابد. معموال فقط یک طرف 
برگه تراکت تبلیغاتی چاپ می شود، 
با این حال قانون خاصی وجود ندارد 
که چاپ هر دو طرف تراکت را منع 

کند. 
معم��وال تراکت ه��ا ب��ه صورت 
دست به دس��ت، در مکان های��ی که 
رفت و آم��د زیاد اس��ت یا م��ردم به 
دلیل خاصی گرد هم آمده اند مانند 
نمایشگاه ها یا مراسم مردمی پخش 
می شود. همچنین تراکت تبلیغاتی 
می تواند تا شده و به صورت نامه ای 
مستقل درآید یا اینکه در پاکت نامه 
قرار بگیرد. تراکت تبلیغاتی می تواند 
با هر رنگی چاپ ش��ود، با این حال 
رنگی ب��ودن تمام صفحه بیش��تر 
توصیه می شود زیرا می تواند هدف 
اصل��ی تراکت تبلیغاتی را که جلب 

توجه مردم است برآورده کند. 
تراک��ت تبلیغاتی معم��وال عمر 
کوتاه��ی دارد، به عنوان مثال فقط 
برای اط��اع یک روی��داد یا اتفاق 
مانن��د افتتاح فروش��گاه ب��زرگ یا 
حراج خاص اس��تفاده می ش��ود. به 
همی��ن دلیل لزوما نیازی نیس��ت 
کاغذی که ب��رای تراکت تبلیغاتی 
استفاده می شود سنگین باشد، ولی 
بهتر اس��ت تراکت روی کاغذهای 
ضخیم تر چاپ شود تا در صورتی که 
نیاز باشد بارها از اطاعات روی آن 
اس��تفاده کرد، )مثا در مواردی که 
دستورالعمل اس��تفاده از وسیله ای 
وج��ود دارد( بتواند به راحتی برای 
مدت طوالنی دوام بیاورد. در ادامه 
 chetor مطلب که توس��ط سایت
و   en. wikipedia از  برگرفت��ه 
ارائ��ه   formaxprinting.com
ش��ده است بیش��تر به این موضوع 

می پردازیم. 

کارب�رد تراک�ت تبلیغاتی در 
کجاست؟ 

تراکت ه��ای تبلیغات��ی ممک��ن 
اس��ت توس��ط افراد، ش��رکت ها یا 
س��ازمان های غیر انتفاعی یا دولتی 
مورد اس��تفاده قرار بگیرند. اهداف 
استفاده از تراکت تبلیغاتی به شرح 

زیر هستند. 
- تبلیغ ب��رای روی��دادی مانند 
کنس��رت موس��یقی، جش��نواره یا 

گردهمایی سیاسی یا اجتماعی. 
- تبلی��غ تجارت��ی که ب��ر پایه 
ف��روش کاال اس��توار اس��ت، مانند 
س��وپرمارکت های بزرگ یا تجارتی 
ک��ه بر پای��ه خدمات اس��ت مانند 

رستوران. 
- انتقال پیامی سیاسی، اجتماعی 
ی��ا مذهبی ک��ه می تواند بخش��ی 
از کمپین��ی سیاس��ی ب��رای نامزد 
انتخابات��ی جهت متقاعد س��اختن 

مردم باشد. 
- اس��تخدام برای ش��رکت ها یا 

سازمان ها.
استفاده از تراکت تبلیغاتی مانند 
کارت پستال یا پوسترهای کوچک، 
روش��ی کم هزینه ب��رای بازاریابی، 
تبلیغات یا برقراری ارتباط با عموم 

م��ردم اس��ت. تراکت ه��ای 
س��ایزهای  دارای  تبلیغاتی 
متفاوت��ی هس��تند. بعضی 
از آنه��ا ش��امل م��وارد زیر 

می شوند:
-A4  )تقریب��ا اند����ازه 

سربرگ(
-A5  )تقریبا نصف اندازه 

سربرگ(
-DL  )ان��دازه ک����ارت 

تبریک(
)ان��������دازه    A6-

کارت پستال(
تهی��ه و تولید تراک��ت تبلیغاتی 
بسیار کم  هزینه است و فقط با یک 
دستگاه چاپ معمولی می توان این 
کار را انجام داد. اس��تفاده از آنها در 
دهه ۹۰ میادی و با توسعه سیستم 
چاپ رومیزی رونق گرفت. امروزه با 
کامپیوت��ر و چاپگره��ای خانگی و 
دستگاه فتوکپی می توان به راحتی 
تراکت ه��ای تبلیغاتی را چاپ کرد. 
همچنین در عصر حاضر با استفاده 
از اینترنت، مشتریان و شرکت های 
تبلیغاتی می توانند طرح های مورد 
نظ��ر خود را با ه��م مبادله کنند و 
در نهایت از طریق پست، محصول 

نهایی را تحویل بگیرند. 
تراکت تبلیغاتی، رسانه  جدیدی 

نیست. قبل از جنگ های استقال 
آمری��کا، تعدادی از مهاجرانی که از 
قانون تمبر )تصویب ش��ده در سال 
۱۷۶۵( ناراضی بودند، جلس��ات و 
نشست هایی ضد این قانون تشکیل 
دادن��د. آنها ب��رای جلب حمایت ها 
مجب��ور بودند هواداران��ی برای این 
جلسات پیدا کنند و به همین دلیل 
برگه ه��ا و جزواتی چ��اپ و در بین 

مردم پخش می کردند. 
در س��ال های ۲۰۰۰، بعض��ی از 
دادگاه ها در ایاالت متحده استفاده 

از تراکت های تبلیغاتی را در بعضی 
مکان ه��ا ممنوع کردن��د. بعضی از 
مال��کان، تابلوهایی ب��ر ملک خود 
نصب می کنند که نوشته »تبلیغات 
نچسبانید« روی آن دیده می شود. 
این نوشته معموال روی حصارهای 
چوبی که اطراف محلی مسکونی را 
احاط��ه کرده اند یا دیوار اماکی که 

تخلیه هستند دیده می شود. 

توزیع و استفاده
معموال  تبلیغات��ی  تراکت ه��ای 
ب��ه چندین روش  توزی��ع و پخش 
می شوند که از آن جمله می توان به 
پخش شدن بین مردم در خیابان ها، 
فرس��تادن به درب خانه ها از طریق 
پس��ت، به داخل خانه ه��ا انداختن 

از می��ان درب، ق��رار گرفت��ن زیر 
برف پاک کن ماشین ها، توزیع شدن 
بین مردم در نمایش��گاه یا مراس��م 
خاصی یا چس��باندن روی دیوارها 
اش��اره ک��رد. گاهی ای��ن تراکت ها 
روی بولتن هایی در کافی ش��اپ ها، 
دانشگاه ها یا مکان هایی از این دست 

نیز گذاشته می شوند. 
اف��راد ی��ا  از  ام��روزه تع��دادی 
س��ازمان ها، تراکت های تبلیغاتی را 
از طری��ق ایمیل ارس��ال می کنند. 
ای��ن کار هزینه های چاپ و پس��ت 
ی��ا اس��تخدام اف��رادی برای 
پخ��ش ک��ردن تراکت ها در 
بین م��ردم را از بین می برد. 
تراک��ت الکترونیکی می تواند 
در متن ایمیل گنجانده یا به 

آن ضمیمه شود. 
گذشته از همه اینها موارد 
مهمی وجود دارد که باید در 

نظر گرفته شوند. 
اهمی�ت  محت�وا   -
فوق الع�اده ای دارد: فق��ط 
به تصاوی��ر و طراحی زیبا در 
تراکت  تبلیغاتی تکیه نکنید. تصاویر 
و طراحی برای جلب توجه بس��یار 
مفید هس��تند اما محتوا همیش��ه 
از اهمیت باالتری برخوردار اس��ت. 
مخاطب شما کیست؟ هدف تراکت 
تبلیغاتی چیس��ت؟ پاسخ دادن به 
این قبیل س��واالت، به شما کمک 
می کند از تیتر مناس��ب اس��تفاده 
کنید، کلمات درست را انتخاب و به 
بهترین شکل ممکن تراکت ها را در 

بین مردم توزیع کنید. 
- جل�ب توجه کنی�د: تراکت 
تبلیغاتی ش��ما باید ب��ا تراکت های 
دیگر به ش��کلی متفاوت باشد که 
مردم را به خواندن آن ترغیب کند. 
از تصاویر جذاب، رنگ های روشن و 
چاپ با کیفیت استفاده کنید. سعی 

کنید با استفاده از جماتی که جلب 
توجه می کنند، تعداد بیش��تری از 
اف��راد را ب��ه خوان��دن تراکت خود 

تشویق کنید. 
- استفاده نکردن از تصاویر، 
بهتر از ب�ه کار بردن تصاویر بد 
اس�ت: از تصاویر ب��ا  کیفیت باال و 
خوب ب��رای ایج��اد تمرکز بصری 
استفاده کنید. اگر تراکت تبلیغاتی 
ش��ما از تصویری ک��ه جلب توجه 
ک��رده و روایتگر داس��تانی باش��د 
برخوردار نیس��ت، هم��ان بهتر که 
اصا تصویری در آن ب��ه کار نرود. 
به ج��ای آن می توانید از طراحی با 
اس��تفاده از متن و رنگ های ش��اد 

استفاده کنید. 
آن  در  مفی�د  اطالع�ات   -
ق�رار دهی�د: معم��وال م��ردم به 
اطاعاتی عاق��ه  دارند که به نوعی 
بتواند برای ش��ان مفید باشد. برای 
ی��ک لحظه خودت��ان را ب��ه جای 
مش��تریان تان قرار دهید. ش��رکت 
ش��ما چه محصولی می تواند تولید 
کند که به س��ود آنها باشد؟ نیازها 
و خواس��ته های مش��تریان  تان چه 
هستند؟ س��عی کنید آن نیازها را 
مورد هدف ق��رار دهید. برای اینکه 
توجه و عاقه خوانندگان خود را از 
دست ندهید مختصر و مفید حرف 
بزنید. تراکت را ب��ا اطاعات اضافه 
و غیرض��روری پر نکنید. از جمات 
کوتاه استفاده کنید و فقط در مورد 
موضوع مورد نظر اطاعات بدهید. 

- دلیلی ب�رای اقدام و عمل 
ب�ه مخاط�ب بدهی�د: در مورد 
نتیج��ه ای ک��ه از ای��ن تبلیغ��ات 
انتظار دارید واضح و شفاف باشید. 
انتظ��ار داری��د مخاطب��ان بعد از 
خواندن تراکت تبلیغاتی ش��ما چه 
واکنشی نشان دهند؟ با استفاده از 
جمله ای که آنه��ا را به اقدام مورد 
نظر تش��ویق می کن��د، قصد خود 
را نش��ان دهی��د. در میان جمات 
رایجی که برای این منظور استفاده 
می ش��وند می توان به »همین حاال 
»مجان��ی  کنی��د«،  صرفه جوی��ی 
ثبت ن��ام کنی��د«، »همی��ن حاال 
س��فارش دهید« و »همین امروز 
تماس بگیرید« اش��اره کرد. برای 
افزایش ق��درت جمات، می توانید 
از محدودی��ت زمانی برای اقدامات 

مخاطبان استفاده کنید. 
- بارها و بارها متن را خوانده 
و آزمای�ش کنید: بارها این اتفاق 
افتاده است که به خاطر یک اشتباه 
کوچک، هزاران تراکت دوباره چاپ 
شده اند. متن تراکت تبلیغاتی خود 
را بارها و بارها بخوانید. قبل از اینکه 
تراکت ه��ا را در حجم باال به چاپ 
آزمایش��ی  تعداد کمی  برس��انید، 
چ��اپ و بین م��ردم توزیع کنید تا 
مطمئن ش��وید هیچ اشتباهی در 
آنه��ا رخ نداده اس��ت. از این چاپ 
آزمایش��ی می توانید متوجه شوید 
که مثا اندازه عنوان مناسب است 
و می تواند از فاصله دور جلب توجه 

کند یا نه. 

کاربردهای موثر تراکت های تبلیغاتی 
کلید

روش های مختلف تبلیغ در بازاریابی 
پارتیزانی

تبلیغات در بازاریابی پارتیزانی نوعی از بازاریابی است 
که شرکت ها به ویژه شرکت های کوچک یا تازه تأسیس 
ک��ه بودجه چندانی ندارند قصد دارند با کمترین هزینه 
و بودجه بیش��ترین نتیجه را بگیرند. بنابراین، در ادامه 
به نقل از س��ایت پ��ارک بازاریابی ای��ران به روش های 

تبلیغاتی این نوع از بازاریابی پرداخته می شود. 

1- تبلیغ توسط مشتریان
یک��ی از روش هایی که در بازاریاب��ی پارتیزانی به آن 
تکیه می ش��ود اس��تفاده از مش��تریان به منظور تبلیغ 
کاالس��ت. این نوع تبلیغ به این صورت انجام می ش��ود 
که خود مش��تریان به دلیل اس��تفاده از کاال یا خدمات 
و س��طح رضایتی را که از استفاده از آن کاال یا خدمات 
به دس��ت آورده اند در اختیار س��ایر افراد قرار می دهند 
و دیگ��ران نیز ب��ه خرید از محصوالت ش��رکت مذکور 

ترغیب می شوند. 

3- ارسال پیام تبلیغاتی از طریق تلفن همراه
روش تبلیغ��ات بعدی که در بازاریابی پارتیزانی مورد 
اس��تفاده قرار می گیرد، ارس��ال پیام یا همان مسیج به 
گوش��ی های تلفن همراه افراد اس��ت. این روش امروزه 
بس��یار رواج پیدا کرده و به وفور توس��ط ش��رکت ها و 

کسب و کارهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. 

3- کارت های تبلیغاتی در فروشگاه ها
برخی فروش��گاه ها یا س��وپرمارکت ها هنگام خرید، 
یک کارت، بروش��ور یا برگه ای که حاوی تبلیغات است 
ممکن اس��ت در می��ان کاالهای خریداری ش��ده قرار 
دهند. این نوع تبلیغات نیز که در محل های توزیع کاال 
انجام می ش��ود یا بنری که در آن محل نصب می ش��ود 
یک نمونه دیگر از تبلیغ ک��ردن در بازاریابی پارتیزانی 

است. 

4- ارائه تبلیغات در محل ویژه توزیع
در فروش��گاهی که لوازم خانگی به فروش می رس��د 
یا فروش��گاهی که مواد غذایی در آن فروخته می ش��ود، 
اگر تبلیغات در خصوص آن کاالها انجام ش��ود بس��یار 
می توان��د نظ��ر مش��تریان و مخاطب��ان را تغییر دهد. 
مش��تریانی ک��ه برای تهی��ه کاالی مورد نی��از خود به 
فروش��گاه مراجعه کرده ان��د با تبلیغ ی��ک محصول یا 
ش��رکت جدید مواجه می شوند و احتمال اینکه تصمیم 
به خرید بگیرند بس��یار باالس��ت. به همی��ن دلیل این 
روش از تبلیغ در بازاریابی پارتیزانی مورد استفاده قرار 
می گی��رد که با کمترین هزینه ممکن اس��ت به نتیجه 

دلخواه خود برسند. 
5- استفاده از بازاریابی اینترنتی

روش دیگری که بدین منظور می تواند مورد استفاده 
قرار بگیرد و به س��هولت و س��رعت، افراد بیش��تری را 
پوش��ش دهد اس��تفاده از پیام های تبلیغاتی است که 
در بازاریابی اینترنتی و مجازی انتش��ار می شود. از آنجا 
که ممکن اس��ت در این صفح��ات اینترنتی و پیج های 
تخصص��ی، افرادی که به این صفحات مراجعه می کنند 
مدی��ران و بازاریابان ش��رکت های دیگر و ش��رکت های 
رقیب باش��ند آن اف��راد نیز می توانند م��ورد هدف این 

تبلیغات باشند. 
6- تهیه شماره تلفن و ایمیل مشتریان

در ای��ن روش معموال س��عی می کنن��د هنگام خرید 
مش��تریان، ش��ماره تلفن و ایمیل مش��تریان را از آنها 
بگیرن��د تا ارتباط بادوامی را با آنه��ا برقرار کنند و آنها 
را در جری��ان محصوالت جدی��د و تغییرات و تحوالت 

تولیدات خود قرار دهند. 
7- درج اطالعات ارتباطی

در ای��ن نوع از تبلی��غ در بازاریابی پارتیزانی س��عی 
می کنن��د راه های ارتباط��ی خود مانند ش��ماره تلفن، 
آدرس و آدرس صفح��ه بازاریاب��ی اینترنتی خود را در 
برگه  ی��ا روی کاالها درج کنند تا مش��تریان بتوانند با 
آنها ارتباط برقرار کرده و نظرات خود را منتقل کنند. 
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تبلیغات خالق

در تبلیغات خالقانه باال که برای کافه های زنجیره ای اُلیور براون )Oliver Brown( طراحی شده، دو فنجان قهوه نشان داده می شود 
 که روی آنها پودر شکالت به صورت چشم هایی به شدت خسته پاشیده شده است. استفاده از این تصویر کامال جاست، 

زیرا کافه های زنجیره ای الیور براون بیش از ساعات معمول، باز هستند.

ایستگاه تبلیغات

 چرا برند اپل طراحی لوگوی خود
 را تغییر داد؟ 

آی��ا می دانید برای نخس��تین ب��ار طراحی لوگوی 
ش��رکت اپل را یک جوان هنگ کنگ��ی ایده پردازی 
و طراحی کرده اس��ت؟ داس��تان تغیی��ر لوگوی اپل 
از آنجایی ش��روع شد که اس��تیو جابز در اواخر سال 
۱۹۷۷بعد از چندین بار شکس��ت مجدد به ش��رکت 

اپل بازگشت. 
در ش��رایطی که ش��رکت همیش��ه مورد تمسخر 
دیگران بود، اس��تیو جابز برای توسعه شرکت و عبور 
از کنایه ها تصمیم به طراحی مجدد لوگوی ش��رکت 
اپ��ل کرد. لوگوی اپل در ابتدای طراحی ش��کل یک 
س��یب با رنگین کمان بود، اما اس��تیو جابز با حذف 
رنگین کمان و یکرنگ کردن ش��کل س��یب، به لوگو 

هویت و یکپارچگی بخشید. 
تغییر لوگو در ش��رکت اپ��ل دو نتیجه خیلی مهم 

داشت.
۱- ب��ا حذف رنگارن��گ بودن لوگ��و، کمپانی اپل 
به ص��ورت جدی تر و حرفه ای تر کار خ��ود را آغاز و 
لوگ��وی تک رن��گ، اپل را منحصربه ف��رد و آن را به 

دنیای مدرن معرفی کرد. 
۲- چارچ��وب لوگوی اپل حفظ ش��د تا به صورت 
حرفه ای ارتباطش را با مخاطبان وفادار قدیمی حفظ 
کند. تغییر در جنس لوگوی اپل ابتکاری بود که آن 
را به شیشه و چرم و جیوه مایع تغییر داد. در نهایت 
لوگوی تغیی��ر یافته اپل مخاطبان را به اس��تفاده از 

کاالی باکیفیت و زندگی کاما مرفه تشویق کرد. 
هم اکنون لوگوی برند مش��هور این روزهای موبایل 
و لپ تاپ و… اپل، تک رنگ )سفید( است که توجه 
باالی ای��ن برند را به کیفی��ت و عملکرد محصوالت 

خود نشان می  دهد. 

علت انتخاب نام اپل را می دانید؟ 
در یکی از یادداش��ت های اس��تیو جابز آمده است 
زمانی ک��ه وی رژی��م داش��ته و به دس��تور پزش��ک 
میوه خوار ش��ده بود، به یکی از باغ های س��یب س��ر 
می زن��د که در هم��ان مکان متوجه می ش��ود کلمه 

Apple نامی جالب و با طراوت است. 
در حال حاض��ر برند اپل معتبرتری��ن برند جهان 
است که بالغ بر ۱۱۸ میلیارد دالر ارزش واقعی دارد.

محتوا اهمیت فوق العاده ای دارد؛
فقط به تصاویر و طراحی زیبا 

در تراکت  تبلیغاتی تکیه نکنید. 
تصاویر و طراحی برای جلب 
توجه بسیار مفید هستند اما 

محتوا همیشه از اهمیت باالتری 
برخوردار است

ترجمه: علی آل  علی
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بازاریاب��ی برای هر کس��ب و کاری حیاتی 
اس��ت. بازاریابی فرآیندی اس��ت که شامل 
تحقیق، ترویج و فروش محصوالت و خدمات 
ب��ه بازار هدف  )مصرف کنندگان( می ش��ود. 
می گویند بازاریابی مانند چتر بزرگی اس��ت 
که فروش مستقیم، تبلیغات و روابط عمومی 
)یعنی تمام��ی تاکتیک هایی که بخش های 
مختلف اس��تراتژی بازاریابی را می س��ازند( 
زیرمجموعه های آن هس��تند. حرف آخر هر 
کس��ب و کاری، سود است و برای موفقیت در 
فروش محصوالت و خدمات به بازاریابی نیاز 
اس��ت و بهتر بگوییم این هن��ر، ابزار حیاتی 
صاحبان مش��اغل برای رسیدن به موفقیت 
است. ش��اید ش��گفت انگیزترین محصول با 
بیش��ترین تقاضا هم اکنون در اختیار ش��ما 
باش��د، اما اگر م��ردم از وجود چنین کاالیی 
باخبر نباش��ند یا ارزش آن را ندانند، سودی 
نصیب شما نخواهد شد. اما در مورد تاریخچه 
بازاریابی چه می دانید؟ مفهوم آن چیست و 
چه انواعی دارد؟ در مقاله پیش رو پاسخ این 

پرسش ها را بیابید. 
ب��ه گ��زارش س��ایت چط��ور برگرفته از 
ام��روزه   historycooperative. Org
بازاریاب��ی به عن��وان آمی��زه پیش��رفته ای از 
اس��تراتژی و فناوری ش��ناخته ش��ده است، 
با وجود این، همیش��ه اینطور نبوده اس��ت. 
تاریخچ��ه بازاریابی، آنطور ک��ه ما می دانیم، 
شروع ساده ای داشته و با تالش برای فروش 
کااله��ا و خدمات آغاز ش��ده اس��ت. قدمت 
تالش ه��ای صورت گرفت��ه در ای��ن زمینه، 
ممکن اس��ت به قدمت تمدن بشر باشد. به 
اعتقاد برخی افراد، ای��ن روند با تالش برای 
ارائه کاالها به شیوه خاصی برای تجارت، آغاز 
ش��ده است. تاریخچه بازاریابی با تالش برای 
توس��عه ارتباطات متقاعدکننده برای فروش 
کاالها و خدمات آغاز شده و ریشه در چین و 
هند باستان دارد. شاید آن زمان، این فعالیت 
به عنوان یک کسب و کار بازاریابی شناخته شده 
نبوده است، اما ایده بازاریابی، آن زمان شکل 

گرفت و پیشرفت خود را آغاز کرد. 
مفهوم بازاریابی

ایده ها ی بازاریابی، با توجه به شناخت ما در 
عصر مدرن کنونی، در جریان انقالب صنعتی 
آغاز ش��دند. ای��ن دوره، اواخر قرن هجدهم 
آغاز شد و تا قرن نوزدهم ادامه یافت. انقالب 
صنعتی، دوره تغییرات س��ریع اجتماعی بود 
که نوآوری ها در   صنایع علمی و فنی، محرک 
آن بودن��د. در جریان انقالب صنعتی بود که 
مردم به تدریج دریافتند خرید کاالها نسبت 
به ساختن آنها، آس��ان تر است. تولید انبوه، 
صنای��ع بس��یاری را ایجاد ک��رد که همگی 
آنه��ا در جهت برطرف ک��ردن نیازهای بازار 
رو به رش��د مصرف کننده ، تالش می کردند. 
زیرس��اخت های حمل و نقل و رسانه ها شکل 
گرفتن��د. در این بین، تولیدکنن��دگان نیاز 
پیدا کردن��د برای گس��ترش کاالهای مورد 
نیاز مش��تریان، راه های بهتری پیدا کنند و 
برای مطلع کردن آنها از این کاالها، رویکرد 

پیچیده تری را در پیش بگیرند. 
رقابت افزایش یافته

رقابت در دنیای کس��ب و کار از اواخر دهه 
۱۹۴۰ آغ��از ش��د و ت��ا اوایل قرن بیس��تم، 
ش��دید شد. نیاز به افزایش فروش با استفاده 
از تکنیک های بازاریابی، برای رقابتی شدن، 
ضروری ش��د. ارزش توانایی توسعه یک برند 
و بازاریابی درست آن، افزایش یافت و به این 

ترتیب تاریخچه بازاریابی را متحول کرد. 
رقاب��ت، نی��از ب��ه افزایش تولید و س��هم 
بازار را در تمام صنایع ب��اال برد. بازاریابی به 
تدریج ب��ر روش های پخش و انواع ارتباطات 
مصرف کننده، تاکید می کرد. به زودی، هدف 
به این تبدیل ش��د ک��ه مصرف کنندگان را 
ترغیب کنند که کاالها و خدمات ارائه ش��ده 
توسط یک ش��رکت بهتر از شرکت دیگری 
اس��ت که همان کااله��ا و خدم��ات را ارائه 

می کند. 
کسب و کار بازاریابی

با آغاز دهه 6۰ میالدی، بازارها در بسیاری 

از صنایع، از رقابت اشباع شدند. در این زمان، 
برای جذب و حفظ مشتریان به متخصصانی 
در حیطه بازاریابی مس��تقیم نیاز بود. در این 
دوره، شرکت ها به تمام حوزه های کاری شان، 
فق��ط یک ه��دف را دیکته می کردن��د و آن، 
بازاریابی محصوالت و خدمات یک شرکت بود. 
در ای��ن دهه، مدیری��ت بازاریابی، مهارتی 
را توس��عه داد که الزمه موفقیت کسب و کار 
بود. مدیران بازاریابی، شروع به مشارکت در 
برنامه ریزی های استراتژیک کردند. مشارکت 
آنها در تعیین هزینه، روش های به کار رفته 
برای تب��ادل اطالعات درب��اره محصوالت و 

خدمات با مصرف کنندگان، مهم بود. 
برندینگ استراتژیک

تاریخچه بازاریاب��ی طی دهه ۹۰ میالدی 
قدم به مرحله ای جدید گذاشت. محصوالت 
یا خدمات ش��کل گرفتند و بالفاصله پس از 
آن، برند توسعه  یافت. ش��رکت ها به تدریج 
دریافتن��د که می توانند روی فروش بیش��تر 
محص��والت باکیفیت و س��اخت ی��ک برند 
بهتر ب��رای آنه��ا، تمرکز کنن��د. این هدف 
منجر به رش��د س��ود ناخالص ش��رکت ها و 
ش��هرت آنها ش��د. این امر شناخت عمومی 
از برند ایجاد ش��ده را نیز باال ب��رد. برخی از 
شرکت هایی که برچسب خصوصی داشتند، 
توانستند سهم بازار شان را بیش از ۴۹درصد 

ارتقا دهند. 
بازاریابی اینترنتی

وب س��ایت ها با تکام��ل وب  )Web( ، به 
ابزارهای ضروری تجاری شدن تبدیل شدند. 
در اواخ��ر دهه۹۰ میالدی، وب س��ایت های 
س��اده مبتن��ی بر مت��ن، به تدریج ش��کوفا 
ش��دند. در آغ��از از این وب س��ایت ها برای 
ارائه اطالعات درب��اره محصوالت یا خدمات 
یک ش��رکت اس��تفاده می ش��د. نخستین 
 ش��رکتی که کمپین بازاریابی آنالین داشت، 
بریستول-مایرز اسکوئیب بود که از این روش 
برای ترویج ای س��ی ای اس��تفاده ک��رد. این 
کمپین موفقیت آمیز بود و بریس��تول-مایرز 

اس��کوئیب توانس��ت نام ده ها هزار نفر را به 
فهرست مش��تریان  خود اضافه کند. امروزه، 
صدها میلیارد، دالر س��االنه صرف بازاریابی 

می شود. 
)SEO(  بهینه سازی موتور جست وجو

در ۲۵ سال گذشته، اهمیت استفاده از وب 
و موتورهای جست وجو برای بازاریابی، به طور 
چش��مگیری افزایش یافته اس��ت. در آغاز، 
موتورهای جس��ت وجوگر وب، کارآمدترین 
عملیات نبودند. کس��ب ی��ک رتبه خوب در 
یک موتور جس��ت وجو پیچیده نبود. تغییر 
نتایج موتورهای جست وجو آسان و کیفیت 
نتای��ج ضعیف ب��ود. موتورهای جس��ت وجو 
ب��رای ارائ��ه نتایجی با بهتری��ن کیفیت، راه 
و روش ش��ان را تغییر دادن��د. هدف، معتبر 
ساختن سایت های اشاره شده برای تضمین 
کیفیت نتایج ارائه ش��ده توس��ط موتورهای 
جست وجو بود. امروزه دستکاری رتبه بندی 
بهینه س��ازی موتورهای جس��ت وجو، تقریبا 
غیرممکن است. هر زمان هم تالشی در این 
زمینه صورت گیرد، ش��رکتی که این کار را 
انجام داده اس��ت، خودش را در خطر مدفون 
شدن نتایج برندش در موتورهای جست وجو 

می  اندازد. 
بازاریابی وبالگ

وبالگ مدرن به عن��وان یک دفتر خاطرات 
آنالین ش��کل گرفت. افراد خاط��رات روزانه 
وب��الگ شخصی ش��ان  در  را  زندگی ش��ان 
می نوشتند. در اواخر دهه۹۰ میالدی، وبالگ 
بخش مهمی از بازاریابی شد. در سال ۱۹۹۹، 
تقریبا ۲۳ وبالگ فعال وجود داشت. تخمین 
زده می ش��ود ک��ه هم اکنون، بی��ش از ۱۵۰ 

میلیون وبالگ فعال وجود داشته باشد. 
امروزه وبالگ ها بخشی از اغلب کمپین های 
بازاریابی محتوا هستند. از این وبالگ ها برای 
ارائ��ه اطالعات، برقراری رابطه  با مش��تریان، 
جذب مش��تریان احتمالی، افزایش شناخت 
برن��د، دریافت بازخ��ورد مصرف کنندگان و 
همین طور بازاریابی اجتماعی )یا جامعه گرا( 

عملکرد مارکتینگ در مهندسی  داستان پرماجرای بازاریابی از کجا شروع شد؟
فروش

باوج��ود نق��ش اساس��ی ف��روش در بس��یاری از 
س��ازمان ها، ف��روش ه��م در داخل و ه��م در خارج 
شرکت مورد بدگویی و ش��ماتت قرار گرفته است و 
حتی بس��یاری اس��تدالل کرده اند که فروش را باید 
زیرمجموع��ه عملکرد مارکتینگ ق��رار داد. رجیس 
م��ک کن��ا ف��روش را به عن��وان روش فری��ب دادن 
مردم ب��رای خرید چیزی توصیف ک��رد. وی تلویحا 
فروش��ندگان را به افرادی همانن��د هارولد هیل در 
اثر مردیت ویلس��ون به نام موزیکدان یا فروشنده در 
کتاب تین من باری لوینس��ون تش��بیه کرد. فیلیپ 
کاتلر مول��ف کت��اب مدیریت مارکتین��گ، رویکرد 
مش��ابهی را انتخاب کرد:  »مفهوم ف��روش بنا را بر 
این می گذارد که مش��تریان معموال در مقابل خرید 
حالت سس��تی یا مقاومت به خود می گیرند و باید با 

چرب زبانی آنها را وادار به خرید بیشتر کرد.«
به گ��زارش هورموند، پیتر دراک��ر همین امر را با 
زبانی دیگر بیان می کند: »می توان چنین پنداش��ت 
که همیش��ه نیاز به مقداری فروش وجود دارد. ولی 

هدف مارکتینگ افزایش میزان فروش است.«
نیاز به پشت سر گذاشتن روش های سنتی فروش 
از نظر بخش فروش نیز احس��اس ش��ده است. مک 
هانن مفهوم »فروش مش��اوره ای« را در سال ۱۹۷۰ 
مطرح س��اخت. IBM از مفهوم فروش ارزش افزوده 
 »IBMخیلی قبل از اینکه باک راجرز کتاب »روش
را در س��ال ۱۹۸6 بنویسد، اس��تفاده کرده بود. در 
ط��ول چندین ده��ه فروش��ندگان ار. ار. دون لی از 
احترام و اعتبار بس��یاری در صنعت چاپ برخوردار 
بودن��د و آنها را به عنوان تاجران بزرگی که اطالعات 

زیادی نیز در زمینه چاپ داشتند، می شناختند. 
باوجود این اس��تثناها، عملکرد ف��روش این طرز 
تلق��ی را داش��ته اس��ت که مش��تریان تنه��ا دارای 
مجموعه ای نیاز هس��تند؛ نیازهایی که با محصوالت 
آنها برآورده می شود. حس��ن مارکتینگ به این بود 
که بخش هایی را به نظریه مش��تری نامتمایز فروش 
اضافه می کرد. با افزای��ش کانال های جایگزین برای 
برقراری ارتباط با مشتریان و تنوع روش های خرید، 
مارکتینگ با ش��یوه ای موثرتر می توانست دست به 
ف��روش بزند. با جایگزین ک��ردن ابزارهای موثرتر به 
جای رفت و آمده��ای خس��ته کننده و فراخوان های 
س��رد و بی روح برای س��فارش می توانست تقاضای 
بیش��تری برای محصول به وجود آورد. سابقا نیروی 
فروش اصلی ترین ش��یوه انتقال پیام به مشتری بود، 
ول��ی با پیدایش رادیو و تلویزی��ون و تکنولوژی های 
پستی ارزان قیمت ش��رکت ها عالوه بر بخش فروش 
از مارکتینگ انتظار داش��تند وظیفه پیام رس��انی را 

انجام دهد. 
طی س��ال های اخیر ش��رکت ها با غ��رور و افتخار 
در گزارش��ات س��االنه خ��ود قی��د می کردن��د ک��ه 
آنه��ا  »مارکتینگ گ��را« بودند. با ای��ن کار خود به 
س��هامداران می گفتند که شرکت دوباره سازی شده 
و ب��ر مارکتینگ تاکی��د دارد و آخری��ن روش های 
مدیریت��ی را اتخاذ کرده اس��ت. مفه��وم مارکتینگ 
نوع��ی پیش��رفت و بهب��ود در فرآیند ف��روش تلقی 
می ش��د که به شرکت ها امکان داد با پیش بینی بهتر 
چگونگی واکنش گروه های مشتری در برابر یک کاال 
و اینکه چ��ه میزان کاال با قیمت��ی معین به فروش 
خواهد رفت، بهره وری مصنوعات خود را به شیوه ای 

بهتر ساماندهی کنند. 
ب��ا پیدایش مارکتین��گ، دیگر ش��رکت ها مجبور 
به تولید محصوالتی با س��ودآوری مح��دود نبودند. 
را  محصول��ی  س��ودآوری  دورنم��ای  مارکتین��گ 
انتخاب می کرد و نظم بیش��تری را در امر شناسایی 
فرصت های محصول جدید، افزایش ویژگی های کاال، 
تعیین س��طوح قیمت محص��ول، انتخاب کانال های 
توزی��ع و گس��ترش فعالیت ه��ای تبلیغات��ی برقرار 

می ساخت. 
شرکت ها با استفاده از علم مارکتینگ در مجموعه 
به هم پیوس��ته محص��والت و مش��تریان حاصل از 
عملکرد ف��روش قادر به ارائه فرصت های پیش��رفت 

سود سریع و مطمئن بودند. 
ب��ه دلی��ل تاثی��ر مالی ک��ه در شرکت های ش��ان 
داشتند، بسیاری از کارشناسان مارکتینگ بهترین و 
جدیدترین نسل مدیران حرفه ای بودند. هر از گاهی 
به دالیل تغییر و تحول در سلسله مراتب مارکتینگ، 
دوره های��ی ب��رای CEOs برگزار می ش��د. طی این 
مسیر شغلی، این مدیران آینده از نزدیک با تعدادی 
از تخصص های کلیدی دیگر کار می کردند و با شیوه 

عملکرد آنها کامال آشنا می شدند. 

 اشتباهات بزرگ در حوزه 
روابط عمومی

همه ما ممکن است مرتکب اشتباهات بزرگ کاری در حین 
انجام وظایف خود شویم. حتی اگر در کار خود تخصص باالیی 
داشته باشیم و برای ش��رکت های بزرگ و معروفی نظیر اپل، 
PayPal  یا برندهای معروف دیگر کار کنیم. مس��لما همه ما 
هنگامی که مرتکب اش��تباهات کاری بزرگ می شویم، حس 
بدی پیدا خواهیم کرد، اما نکته مهم این اس��ت که بتوانیم از 
این اش��تباهات درس بگیریم و قدم های بع��دی کاری خود را 
طوری برداریم که این اشتباهات دیگر تکرار نشود. امروز به نقل 
از BusinessInsider که توس��ط سایت ibazaryabi ارائه 
شده اس��ت از تجربیات Cameron Craig استفاده کرده و 

برخی از اشتباهات بزرگ روابط عمومی وی را مرور می کنیم. 
مصاحبه در اوج خستگی

م��ن کار خود را حدود ۲۲ س��ال پیش و در س��یدنی 
اس��ترالیا آغاز ک��ردم. مدیرعامل یک��ی از نمایندگی های 
بزرگ در لندن نیز برای مالقات های کاری و تجاری با یک 
پرواز به س��یدنی آمده بود. هنگامی که به سیدنی رسید، 
مسئولیت برخی از مصاحبه های تلویزیونی را متقبل شد. 

ب��ا این ح��ال اتفاقاتی ک��ه افتاد مرا متوجه ک��رد که این 
تصمیم، تصمیم خوبی نبوده اس��ت. در واقع به خاطر حضور 
یک خبرنگار معروف، من او را برای قبول مصاحبه تحت فشار 
گذاش��تم. مابین مصاحبه، زمانی  که خبرنگار برای پاسخ به 
تلفن��ش اتاق را ترک کرد، مدیرعامل از خس��تگی به خواب 
فرورفت. این اتفاق، نه تنها مصاحبه را ناتمام رها کرد که برای 
ش��رکت نیز وجهه خوبی نداشت. درس��ی که از این اشتباه 
به عنوان یکی از اش��تباهات بزرگ در ح��وزه روابط عمومی 
خود گرفتم این اس��ت که هنگامی که برای نیروهای انسانی 
برنامه ری��زی می کنم، باید این نکته را در نظر بگیرم که آنها 

هم مانند همه مردم توانایی محدودی دارند. 
انتشار نادرست فایل های محرمانه

در بین تجارب کاری من، زمانی وجود دارد که من برای یک 
شرکت بزرگ کار می کردم که این شرکت به اطالعات شرکت 
دیگر دسترسی داشت. در این شرکت، ما با یکی از سه نماینده 
برتر خ��ود در حوزه روابط عموم��ی روی برنامه ها و طرح های 
شرکت کار می کردیم. یک روز نمایندگی از من درخواست کرد 
پاره ای از اطالعات را به سرعت به او برسانم. بنابراین من نیز یک 
فایل که حاوی جزییاتی در مورد برنامه های آتی ش��رکت بود، 
برای نمایندگی فرستادم. در آنجا، این اطالعات روی سرورهایی 
که دسترسی آن برای سایر کارکنان آزاد بود قرار داده شد. در 
این میان، یک کارشناس با خواندن فایل و اهداف آتی شرکت 
متوجه قصد ما از برقراری ارتباط با شرکتی که دوست او در آنجا 
مشغول به کار بود، شد و دوست خود را از این موضوع آگاه کرد. 
درس��ی که از این اشتباه بزرگ در حوزه روابط عمومی گرفتم 
این اس��ت که هنگام به اشتراک گذاری اطالعات حساس، تنها 
آنچه مورد نیاز اس��ت به اشتراک بگذارم. اگر من آن روز زمان 
بیشتری داشتم و چند اسالید آخر آن فایل را حذف کرده بودم، 
این اتفاق نمی افتاد. درست است که در اکثر شرکت ها قرارداد 
محرمانگی اطالعات امضا می شود، اما کارمندان ممکن است به 
هر حال در نگهداری اطالعات دقیق و کوشا نباشند. پس بهتر 

است ریسک نکنیم. 
از دست دادن پروژه به دلیل نقص اطالعات

روزی من و سایر همکارانم مشغول کار روی یک پروژه بزرگ 
در حوزه تکنولوژی بودیم. تیم ما، تحقیقات بسیاری انجام داده 
بود و یک فایل غنی و کام��ل برای ارائه از کار آماده کرده بود، 
بنابراین ما تقریبا از موفقیت خود در این پروژه مطمئن بودیم. 
لذا قرار مالقاتی با مشتری تنظیم کرده و طرح خود را به او ارائه 
دادیم. ابتدای کار همه چیز خوب پیش رفت و طرح و پروژه ما 
مورد توجه آنان قرار گرفت تا اینکه آنها شروع به پرسیدن سوال 
کردن��د. در اینجا بود که ما متوجه ش��دیم هفته قبل مقاله ای 
در ارتباط با این پروژه منتش��ر شده است که ما از آن بی اطالع 
بوده ایم. درس��ی که از این اش��تباه به عنوان یکی از اشتباهات 
بزرگ در حوزه روابط عمومی خود گرفتم این است که در مورد 
پروژه و مش��تریان هدف خود ت��ا لحظه قبل از مالقات آنها به 
تحقیق و مطالعه ادامه دهیم. ش��ما باید از همه اخبار در مورد 

کارتان آگاهی داشته باشید و هیچ توجیهی پذیرفته نیست. 
رزرو تلفنی

سال ها قبل، من موظف شدم یک محل برگزاری کنفرانس 
مطبوعاتی را برای یکی از مشتریان مهم خود رزرو کنم، بنابراین 
س��راغ یک هتل خوب که مطمئن بودم مشتری آن را دوست 
خواهد داشت، رفتم. صبح روز کنفرانس، هنگامی که به هتل 
رفتم با نگاه های ناراضی و بعضا عصبانی مشتری روبه رو شدم. 
بله! س��النی که رزرو کرده بودم بس��یار کوچک بود و سیستم 
روشنایی آن نیز دچار مشکل بود. این اشتباه، یکی از بزرگ ترین 
اشتباهات کاری من بود. درسی که از این اشتباه به عنوان یکی 
از اشتباهات بزرگ در روابط عمومی خود گرفتم این است که 
برای انجام کارهای مهم حتما حضوری مراجعه کرده و به یک 

تلفن اکتفا نکنم. 
عدم هماهنگی اعضا در یک جلسه مهم

بیایی��د هنگام اعتراف به اش��تباهات مان، ارتباطات داخلی را 
فراموش نکنیم. این اش��تباهات برای کسی که در شرکت های 
مرتبط با تکنولوژی کار کرده باش��د، حتما آشناست. ما قرار بود 
ارائه ای ۳۰ دقیقه ای در جلسه هیأت مدیره شرکت داشته باشیم. 
مسئول اصلی این تیم برای تولید محصول جدید، جوانی باهوش 
و پرانرژی بود، اما طرح اولیه او بلندپروازانه بود. او می خواست تمام 
اعضای تیم روی صحنه حضور پیدا کنند و هر کدام چند دقیقه  
در مورد محصول صحبت کنند، بعد از آن نیز دو دمو از محصول 
داشته باشد. من با او مخالفت کردم، اما او قبول نکرد. زمانی  که 
ارائه برگزار شد، بیشتر شبیه رفت و آمد بود تا یک ارائه و سخنرانی. 
درسی که از این اشتباه به عنوان یکی از اشتباهات بزرگ در حوزه 
روابط عمومی خود گرفتم این اس��ت که هنگامی که می دانید 
چیزی که تیم ش��ما قرار اس��ت اجرا کند، ریسک باالیی دارد و 
ممکن است کل جلسه را خراب کند، از مواضع خود کوتاه نیایید. 

اگر همه چیز به خوبی پیش نرود، شما نیز مقصرید. 

کارگاه فروشارتباط

بازاریابی خالق

از برچسب های سپر خودرو و پنجره استفاده کنید - عالوه بر قرار دادن آن ها روی وسایل نقلیه شرکت و خودروی صاحبان شرکت، 
می توانید آن ها را به صورت رایگان به کارکنان، شرکا، سهامداران، سرمایه گذاران و مؤسسات خیریه ای که به آن ها کمک مالی می کنید، 

 بدهید. این روش، اطالعات تماس شما را برای دیگران به نمایش می گذارد.
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مس��ئولیت اجتماعی مفهومی 
اس��ت که با اجرای آن می توان به 
ایجاد یکپارچگ��ی بین واحد های 
س��ازمان ها و موسسات از یک سو 
و مش��ارکت و حمایت آحاد مردم 
در مس��یر توس��عه پایدار دس��ت 
ای��ن خص��وص الزم  یاف��ت. در 
است مدیران عالوه بر تخصص ها 
و مهارت ه��ای فن��ی و اداری از 
نیازهای محیطی و اجتماعی خود 
آگاه بوده و در جهت حل مس��ائل 
و بحران های جامعه برنامه هایی را 
متناسب با فعالیت بنگاه های خود 
طراحی و تدوی��ن کنند. چنانچه 
س��ازمان ها و موسس��ات خود را 
نسبت به وضعیت موجود جامعه 
مسئول دانسته و هریک در حدود 
مس��ئولیت های خود ب��رای رفع 
مش��کالت ت��الش کنن��د در این 
صورت جامعه ای س��الم، ش��اد و 

هم افزا خواهیم داشت. 
به عنوان  اجتماعی  مس��ئولیت 
مجموع��ه تعهدات��ی اس��ت ک��ه 
س��ازمان به جامعه ای ک��ه در آن 
فعالی��ت می کن��د دارد. بنگاه ه��ا 
نمی توانند از منابع ملی بهره مند 
شوند و صرفا به فکر تأمین منافع 
خود باش��ند. آنها مسئول هستند 
با رعای��ت کلیه اص��ول اخالقی، 
اجتماعی، زیست محیطی و قانونی 
به منافع کلیه ذی نفعان نیز توجه 
داشته باشند. مسئولیت اجتماعی 
شرکت در پاسخگویی به پیامد ها، 
فعالیت هایی اس��ت که جامعه را 

تحت تأثیر قرار می دهد. 
بی��ش از یکص��د س��ال پیش 
هنری ف��ورد توجه به منافع تمام 
ذی نفع��ان را ب��ا تأکی��د ب��ر رفاه 
اجتماعی کارگزاران و سهامداران 
خود مطرح می کن��د. وی معتقد 

بود مهم ترین مسئولیت ما ایجاد 
دنیای بهتری برای خود و دیگران 
است. این در حالی است که امروزه 
بسیاری از بنگاه ها نه تنها با مفهوم 
مسئولیت اجتماعی آشنا نشده اند 
بلک��ه در خوش بینانه ترین حالت 
صرفا منافع اعضای هیأت مدیره و 
سهامداران خود را در نظر گرفته و 
هیچ گاه به بررسی تأثیر پیامد های 
فعالیت های خود بر سایر ذی نفعان 
جامع��ه توجهی ندارن��د. طبیعی 
است با چنین رویکردی نمی توان 
انتظار داشت س��طح رفاه جامعه 
تأمی��ن ش��ود. با چنی��ن تفکری 
اجتماعی دستخوش  تراز  همواره 
گروه های  اقدامات  و  سیاس��ت ها 
خاص در بنگاه های خاص می شود 
که بی توجه به منافع ملی صرفا در 
تالش هس��تند به سود حداکثری 

دست یابند. 
درک دقی��ق و جام��ع از حوزه 
ضرورتی  اجتماع��ی  مس��ئولیت 
است که باید بیش از پیش به آن 
پرداخته ش��ود زیرا ابعاد گسترده 
مسئولیت اجتماعی بسیار فراتر از 
کمک های بشردوستانه و حفاظت 
از منابع طبیعی و زیست محیطی 
ابع��اد  ای��ن  از  برخ��ی  اس��ت. 
عبارتن��د از ش��فافیت در رهبری 
و فرآیند ه��ای س��ازمانی، تدوین 
قوانین، آیین نامه ها، تدوین منشور 
اخالقی، رعایت حقوق مشتریان، 
س��رمایه گذاری  اداری،  س��المت 
مسئولیت  مس��ئوالنه،  اجتماعی 
در قب��ال س��المت محص��والت، 
توانمند سازی  قبال  مسئولیت در 
کارکنان، مس��ئولیت برای توسعه 
پایدار و کاهش آلودگی و ضایعات، 
انرژی، مسئولیت  صرفه جویی در 
در مقابل پاس��خگویی، احترام به 
تفاوت های ف��ردی، انجام اقدامات 
پیش��گیرانه، رعایت موازین رفتار 

ش��هروندی و. . . بدی��ن ترتی��ب 
مالحظ��ه می ش��ود که یک��ی از 
وظایف و تعه��دات اصلی بنگاه ها 
منتفع س��اختن جامعه از منافع 
حاصل از فعالیت بنگاه ها اس��ت، 
به نحوی که هدف اولیه س��ازمان 
یعن��ی حداکثر کردن س��ود را با 
مش��ارکت کلیه ذی نفعان محقق 

سازد. 
س��ازمان ها نمی توانن��د و نباید 
خود را مس��تقل از محیط بیرونی 
بدانن��د، بلکه باید خ��ود را جزئی 
از ی��ک کل به ن��ام جامعه بدانند 
فعالیت های ش��ان  و  اه��داف  و 
در راس��تای تحق��ق آرمان ه��ای 
اجتماعی، رفاه و آس��ایش جامعه 
باشد. مسئولیت اجتماعی می تواند 
منجر به پیشرفت اجتماعی شود. 
اگر باور داش��ته باشیم که فرآیند 
ایجاد ث��روت از طری��ق توجه به 
منافع اقتص��ادی از طریق رعایت 
اص��ول اخالق��ی و پایبن��دی به 
قوانین و مقررات می تواند موجب 
ارتق��ای مزیت رقابت��ی و حداکثر 
کردن ارزش، بهبود کیفیت، رفاه 
و خش��نودی آحاد جامعه ش��ود، 
لذا مس��ئولیت اجتماعی شرکت 
به عنوان پاس��خگو بودن در برابر 
نیازه��ای جامع��ه و ذی نفعان در 
نظر گرفته می شود که می تواند در 
بنیادی  جذب سرمایه گذاری های 

مؤثر باشد. 
رویکردهای  به وس��یله  بنگاه ها 
از  اجتماع��ی  مس��ئولیت 
جمل��ه اقتص��ادی، اجتماع��ی و 
زیست محیطی می توانند ارزش ها، 
فرهنگ، اس��تراتژی ها، س��اختار 
تصمیم گیری و شیوه های عملیاتی 
خ��ود را به گونه ای ش��فاف و قابل 
حسابرسی کنند که درنتیجه آن، 
فرآیندها و رویه های بهتری را در 
سازمان خود برای کلیه ذی نفعان 

داخلی و خارجی جاری  س��ازند و 
ب��ه  این ترتیب وضعیت جامعه نیز 

بهبود می یابد. 
ش��ورای تج��ارت بین الملل��ی 
آمری��کا ب��ر این ب��اور اس��ت که 
مس��ئولیت اجتماعی ب��ه معنای 
»تعهدپذیری شرکت ها، مبنی بر 
هدایت فعالیت های ش��ان در قبال 
تولیدکنن��دگان، کارگ��ران، بازار، 
ش��هروندان  و  مصرف کنن��دگان 
به ش��یوه ای مس��ئوالنه و پایدار« 
است. همچنین ش��ورای جهانی 
کس��ب و کار برای توس��عه پایدار، 
مس��ئولیت اجتماعی ش��رکت را 
تعه��دی از کس��ب و کار به منظور 
کمک به توس��عه اقتصادی پایدار 
می داند که کارکنان، خانواده های 
آنها و جامعه محل��ی برای بهبود 
کیفی��ت زندگی ب��ه آن نیازمند 

است. 
در  اجتماعی  مفهوم مسئولیت 
ایران چند س��الی است که مطرح 
ش��ده و هنوز مفاهی��م بنیادی و 
دس��تاوردهای حاص��ل از اجرای 
آن به خوبی ترس��یم نشده است 
اما با تالش متخصصان و صاحبان 
اندیشه و س��ازمان های مردم نهاد 
برنامه هایی برای آموزش، اش��اعه 
و اجرای ابعاد مسئولیت اجتماعی 
در بس��تر فعالیت ه��ای عموم��ی 
ش��رکت ها و موسس��ات در حال 

شکل گیری است. 
به عنوان  ایران  انجمن مدیریت 
عل��وم  وزارت  ممت��از  انجم��ن 
 تحقیقات و فن��اوری و با بیش از

 60 سال س��ابقه ارائه خدمات در 
ترویج مفاهیم و اصول مدیریت، در 
بهمن ماه سال گذشته نخستین 
مس��ئولیت  مل��ی  »جای��زه  دور 
اجتماعی مدیری��ت« را با حضور 
تعدادی از س��ازمان ها و موسسات 
بزرگ با همکاری دانش��گاه خاتم 

برگ��زار ک��رد. امس��ال دومی��ن 
دوره ای��ن جای��زه نی��ز در بهمن 
ماه برگ��زار خواهد ش��د. انجمن 
مدیریت تالش دارد تا زمینه های 
تروی��ج و گس��ترش مس��ئولیت 
اجتماع��ی را از طری��ق اس��اتید، 
صاحب نظران و اندیش��مندان این 
حوزه در بنگاه های بزرگ توس��عه 
ده��د تا از این طریق بتوان ضمن 
ارزیابی فعالیت های سازمان ها در 
راستای ابعاد مسئولیت اجتماعی، 
زمینه ه��ای حض��ور آن��ان را در 
پذیرش مسئولیت نه تنها در برابر 
کارکنان، س��هامداران و ذی نفعان 
خ��ود بلکه ب��رای منتفع ش��دن 
آحاد جامع��ه از فعالیت های آنان 
ارتق��ا دهد. این ام��ر هم اکنون در 
بسیاری از شرکت های بزرگ دنیا 
به عنوان اصلی ترین وظیفه تعریف 
ش��ده و جال��ب اس��ت بدانیم که 
همین موضوع موجبات مقبولیت 
هرچه بیش��تر این شرکت ها را در 
بین مش��تریان، رقبا، سهامداران 
و جامعه مل��ی و بین المللی ایجاد 
کرده است. این شرکت ها معموالً 
گزارش مسئولیت اجتماعی خود 
را به صورت ساالنه منتشر می کنند 
تا هم��گان از جریان فعالیت های 
آن��ان در حوزه ه��ای اقتص��ادی، 
اجتماعی، قانونی، زیست محیطی، 
اخالقی و فعالیت های بشردوستانه 
مطلع شوند. توجه به رویکردهای 
اقتصادی، قانونی، اخالقی و بش��ر 
دوس��تانه ام��روزه ج��زو الینفک 
اس��تانداردهای ملی و بین المللی 
اس��ت و بنگاه ها ناگزیرن��د برای 
شفافیت اقتصادی، سالمت اداری 
و بسیاری از ابعاد دیگر، مسئولیت 
اجتماع��ی را در بنگاه ه��ای خود 
جاری س��ازند تا گام ه��ای مؤثر و 
بلندی برای ساخت آینده ای بهتر 

برای بشریت بردارند. 

نگاه مسئوالنه به مسئولیت اجتماعی
کلید

چگونه مانند جف بزوس 
تصمیم گیری کنیم

جف��ری ب��زوس، مدیرعام��ل و بنیانگذار ش��رکت 
آمازون، ج��زو ثروتمندترین مردان دنی��ا و کارآفرین 
و س��رمایه گذار موف��ق در زمین��ه اینترن��ت، چگونه 

تصمیم  گیری می کند؟ 
جف��ری ب��زوس پ��س از ۲0 س��ال موفقی��ت در 
کس��ب و کار، ش��رکت آمازون را همچنان در باالترین 
س��طح موفقیت خود نگه داشته است. ارزش آمازون 
ام��روز از مجم��وع ارزش هش��ت س��ازمان تج��ارت 
 خش��ت و مالت بیشتر اس��ت. تجارت خشت و مالت

)Brick & Morta( ی��ا B&M ب��ه س��ازمان  ها و 
شرکت  هایی گفته می ش��ود که وجود خارجی دارند 
ی��ا اصطالحا از خش��ت و گل س��اخته ش��ده  اند. در 
مقابل این تعریف، ش��رکت  ها و سازمان  های مجازی 
)Brick & Click( قرار دارد. در این لیس��ت اس��م 
س��ازمان  هایی همچون میسیز، والمارت و تارگت نیز 
به چش��م می خورد. آمازون همچنین برای دو س��ال 
پی در پی با رأی  گیری عنوان خوش��نام  ترین شرکت را 

در آمریکا به دست آورد. 
آم��ازون، این غ��ول تج��ارت الکترونی��ک در همه 
زمینه  ه��ا از پهپ��اد و خدمات ابری تا ف��روش فیلم و 
سریال  تلویزیونی و حتی فروشگاه  های حقیقی کتاب 

دستی دارد. 
راز بزرگ ج��ف بزوس در گرفتن تصمیم درس��ت 
برای کس��ب و کار چیس��ت؟ او در نامه  ای که در سال 
۲0۱۷ برای سهامداران کمپانی آمازون نوشته بود، به 
یک فرآیند چهار مرحله  ای برای تصمیم گیری اش��اره 

کرده بود که در ادامه می خوانید. 
1- آگاه باش�یم که نمی توانیم درباره همه چیز 

با یک روش تصمیم  گیری کنیم
هی��چ وقت از ی��ک روش و فرآیند ک��ه برای همه 
تصمیم گیری ه��ا قابل اجرا باش��د، اس��تفاده نکنیم. 
خیل��ی از تصمیم  گیری ه��ا در موقعیت  های مختلف 
نتای��ج وارونه خواهند داش��ت. برای ای��ن تصمیم  ها 
می توانی��م از الگوریتم های تخصص��ی تصمیم  گیری 

استفاده کنیم. 
2- باید بتوانیم بدون داش�تن همه  اطالعات، 

بِپریم
اکثر تصمیم  ها باید وقتی ما تنها به حدود ۷0درصد 
اطالع��ات دسترس��ی داری��م، گرفته ش��ود. اگر برای 
دسترسی به ۹0درصد اطالعات صبر کنیم، در بیشتر 
مواقع عملکردمان کند ارزیابی خواهد ش��د. به عالوه 
اینک��ه در هر صورت باید بتوانیم قدرت شناس��ایی و 
اصالح  تصمیم  های نادرس��ت داش��ته باش��یم. اگر ما 
در مرحله اصالح اشتباه س��ریع باشیم، اشتباه کردن 
کمت��ر از آنچ��ه فکر می کنی��م، هزینه درب��ر خواهد 
داش��ت، درحالی که کند عمل کردن برای ما گران تر 

تمام خواهد شد. 
3- ب�ا قدردانی از اختالف نظره�ا، نظر عام را 

جلب کنیم
از عبارت »مخالفت کنیم و بپرسیم« استفاده کنیم! 
این عبارت می تواند از هدر رفتن مقدار زیادی از زمان 
جلوگی��ری کند. اگر برای یک تصمیم  گیری به تفاهم 
کامل با دیگر اعضا دس��ت نیافته  ایم، می توانیم از آنها 
بخواهیم در این مس��ئله با ما چانه زنی کنند و شرایط 
را به تعادل برس��انند. به آنها بگوییم »من می دانم در 
مورد این موضوع توافق نظر نداریم، اما آیا با من س��ر 
این موضوع معامله می کنید؟ پیشنهاد می کنم با نظر 
من موافق نباشید اما کار را به من بسپارید.« وقتی به 
این مرحله رسیده باشیم، عموم افراد راهکار جایگزین 
مناسبی ندارند، پس به احتمال زیاد می توانیم جواب 

مثبت دریافت کنیم. 
4- وقتی به بن بست می رسیم، بدانیم که تنها 

راه خروج تمام شده است
م��وارد ناهمخوانی را زود شناس��ایی کنیم و آنها را 
بالفاصل��ه تعدیل کنیم. گاه��ی تیم ها اهداف مختلف 
و دیدگاه  های��ی دارند که از پای��ه متفاوتند. آنها با هم 
همخوانی ندارند و هر چقدر جلسه و بحث و گفت وگو 
ص��ورت بگی��رد، چنی��ن ناهمخوانی عمیق��ی را حل 
نخواهد کرد. بدون فش��ار کاف��ی، فرآیند حل و فصل 
اختالف نظرها بس��یار کند، خس��ته  کننده و مالل  آور 
خواهد بود. در این مواقع، هرکس��ی که قوی تر باش��د 
توان مقابله و دفاع بیش��تری داش��ته باش��د برنده و 
تصمیم گیرنده اس��ت. ش��اید ب��ه نظر بیای��د که این 
بدترین راه تصمیم گیری اس��ت ام��ا در عوض کند و 

خسته  کننده نیست و سریع است. 

کارتابل

مدیریت درست، الزمه موفقیت

مدیری��ت )اداره ک��ردن( می توان��د به ص��ورت فرآیند 
سازمان  دهی مؤثر منابع جهت دستیابی به اهداف تعریف 
شود. مدیریت کسب و کار، به کارگیری این فرآیند در یک 
سازمان مشخص است. یک مدیر کسب و کار ممکن است 
دارای س��طح وسیعی از مس��ئولیت باشد که این بستگی 
به سازمان موردنظر دارد. با این وجود برخی عملکردهای 
کلی در همه کارهای مدیریتی موجود اس��ت که ش��امل 
برنامه ریزی، س��ازمان دهی، تعیی��ن کارکنان، جهت دهی 

امور، کنترل و بودجه بندی می شود. 
1- برنامه ریزی

یک مدیر کسب و کار ملزم به برنامه ریزی و آماده سازی 
سازمان جهت رسیدن به اهداف مورد نظر است که ممکن 
است شامل کارهای مختلفی شود از جمله برآورد بودجه، 
تحقیق بازار و ارائه استراتژی. به طور اساسی این عملکرد 
نشان دهنده محل قرارگیری س��ازمان، جهت گیری آن و 

چگونگی تأمین منابع است. 
2- سازمان دهی

زمانی که اهداف تعریف شدند، مدیر کسب و کار مسئولیت های 
مورد نظر را تش��خیص داده، افراد را مورد آنالیز قرار می دهد و 
ابزار مورد نیاز را برآورد می کند و به تقسیم وظایف می پردازد. 
این مرحله ممکن است شامل بازبینی سازمان، توسعه گروه های 
جدید یا تعریف مشاغل جدید باشد. هدف ایجاد محیطی بهینه 

برای عملکرد مؤثر و نتیجه بخش است. 
3- تعیین کارکنان

پیدا کردن فرد مناس��ب جهت کارهای مختلف بخش 
بسیار مهمی از مدیریت کسب و کار است. تعیین مشاغل 
مورد نیاز، آماده سازی تعاریف کارها، انتخاب و آماده سازی 
از جمل��ه بخش ه��ای مختلف کار یک مدیر اس��ت. یک 
مدیر خ��وب معیارهایی از قبیل تنوع، اخالق، سیاس��ت 
و س��ایر پارامترهای مورد نیاز برای ه��ر کار را در محیط 

کسب و کارش تشخیص می دهد. 
4- جهت دهی امور

نکت��ه جالب در مورد جهت دهی امور به دس��ت آوردن 
نقطه تعادل بین کارکنان مورد نیاز و تولید اقتصادی است. 
این امر ش��امل تخصیص مناس��ب منابع و فراهم کردن 
سیس��تم حمایتی است که به مس��ائل سریعا پاسخ دهد. 
یک مدیر کسب و کار الزم است با داشتن شخصیت فردی 
باال، به کارکنانش روحیه داده و آنها را جهت دستیابی به 

اهداف مشترک هدایت کند. 
5- کنترل

کنترل عبارت اس��ت از ارزیابی کیفیت در تمام مراحل 
س��ازمان. یک مدیر با دنبال کردن کارها و مقایس��ه آنها 
براساس یک نقشه استراتژیک، انحراف از هدف را به حداقل 
می رس��اند. کنترل امور ش��امل تحلیل هزینه ها، مدیریت 

اطالعات، اندازه گیری عملکرد و عملکرد به موقع است. 
6- بودجه بندی

دنب��ال ک��ردن و بازبینی بودجه یکی از عوامل بس��یار 
بحرانی موفقیت هر مدیر است که اغلب توسط دوره های 
آموزشی مختلف مدیریت کسب و کار مورد تمرکز قرارگرفته 
و معموال شامل فاینانس، محاسبات و نرم افزارهای محاسبه 
بودجه می ش��ود. زمینه اساس��ی دیگری ب��رای مدیریت 
کسب و کار شامل آمار، بازاریابی، منابع انسانی و اقتصاد نیز 
مورد نیاز هستند. همچنین عواملی همچون تصمیم گیری، 
منطق، حل مس��ئله و مهارت های شخصیتی نقش بسیار 

مهمی در مدیریت کسب و کار دارند. 

آنچه در عمل باید انجام دهید
- مس��ئولیت پذیری از جمله خصوصیات بارز کارمندان 
اس��ت و کارگروهی به هماهنگی و تدبیر نی��از دارد، اما باز 
هم وظیفه اصلی مدیر، شناسایی کارمندان ساعی و اعتماد 
به آنان است که حس رقابت را بین آنها برانگیزد و براساس 
عملکرد هر فرد سمت و عناوینی شایسته به وی اعطا کند. 
واگذاری مسئولیت ها از دو منظر بسیار حائز اهمیت است. 

 در بخ��ش اول امتیازدهی به کارمن��دان روحیه اعتماد 
به نفس، خالقی��ت، انگیزه مضاعف و به��ره وری را در آنان 
افزایش می دهد. کارمندان از حضور در جمع های مشترک 
و نظرسنجی های اعضای بلندپایه شرکت به منظور توسعه 
اهداف درازمدت سازمانی استفاده کرده و طرح های جدیدی 
را ارائه می دهند. از بعد دوم مدیر با اختیاردهی به کارمندان 
فرصت و بستر مناسبی برای خالقیت ها و سبک های متفاوت 

کارمندان به وجود می آورد.
 - اس��تراتژی باید بتواند دربرگیرنده تمامی تغییرات 
بنیادین و تضمین کننده توسعه مستمر باشد. به واسطه 
اس��تراتژی مدیران قادر می ش��وند عقاید و دیدگاه های 
خودش��ان را با برنامه های منس��جم به اج��را درآورند و 
راهکارهایی برای رقابت در عرصه خدمات، محصوالت و 
بازارهای موجود پیش بینی کنند. همانطور که می دانید 
عام��ل زمان نق��ش تأثیرگ��ذاری در تصمیم گیری های 
مدیران دارد. خصوص��ا در بخش مدیریت بحران، اتخاذ 
تصمیم های اصولی و سرنوشت س��از به تدبیر و س��رعت 
عم��ل نی��از دارد. مدیران باید آنقدر باتجربه باش��ند که 
بتوانند راهکارهای مناس��ب را به اجرا درآورند.  همیشه 
بای��د جلوتر از زم��ان حرکت کرد. اکث��ر مدیران موفق 
س��اعاتی طوالن��ی را صرف مدیریت کس��ب و کار خود 
می کنند، سفارش های جدید می گیرند و سعی می کنند 
کارایی خود را به طور مستمر افزایش دهند. تدوین یک 
اس��تراتژی جامع، تمرکز بر کسب و کار، استفاده بهتر از 
منابع فکری و مدیریتی به واس��طه کارکردهای صحیح 
مدیران در برنامه های کوتاه و بلند مدت ش��کل می گیرد. 
اس��تراتژی برای کارکنان، مشتریان و تمامی سهامداران 
بستری خاص ایجاد می کند تا هر فرد با اجرای مسئولیت 

خویش راندمان کار را افزایش دهد. 

دکتر آذر صادمیان
قائم مقام دبیرکل انجمن مدیریت ایران

مترجم: امیرآل علی
امیر شریفی

کسب وکار خالق

تولید محتوا برای دوره های آموزشی - مردم همواره به دنبال راه هایی برای یادگیری و گسترش دادن مهارت های خود هستند. 
بنابراین تولید محتوای آموزشی درآمد خوبی برایتان خواهد داشت. سایت های زیادی وجود دارند که می توانید دوره های خود را به 

آنها بفروشید. 
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اخبار

ارومی�ه- خبرنگار فرصت امروز- وزیر نیرو در آئین افتتاح مدول دوم 
س��امانه فاضالب خ��وی گفت : مجموع ظرفیت تصفی��ه تصفیه خانه های 
فاضالب کش��ور در 54 سال گذشته 4.15 میلیون مترمکعب در شبانه روز 
ب��ود در این مدت به اندازه 26 درصد 50 س��ال پیش از فعالیت این دولت، 
ظرفیت تصفیه خانه فاضالب افزایش یافته است.  وی با تاکید بر اینکه دولت 
تدبیر و امید در مدت فعالیت خود 1.1 میلیون مترمربع تصفیه فاضالب به 
ظرفیت قبلی اضافه کرد، افزود: با وجود این توسعه در بخش تصفیه فاضالب، 
هنوز با استانداردهای الزم فاصله وجود دارد و کار وزارت نیرو همچنان ادامه 
می یابد.  وی اظهار کرد: فاضالب از جمله مسائل مهم در مدیریت آب است و 
اگر فاضالب بدون تصفیه رها شود، موجب آلودگی محیط و به خطر افتادن 
سالمت جامعه می شود زیرا فاضالب رها شده چهار برابر میزان خود، منابع 
آب را آلوده می کند.  وزیر نیرو با بیان اینکه کمبود آب به یک مس��اله حاد 

در کشور تبدیل شده است، گفت: ایران کشور خشک و نیمه خشک بوده و 
متوسط بارندگی کشور یک سوم بارش دنیاست؛ متوسط بارش در کشور ما از 
250 به 240 میلیمتر رسیده و تمام کشور درگیر مسئله کم آبی است. وزیر 
نیرو در آیین افتتاح سامانه فاضالب شهر خوی با اشاره به اینکه مسئله آب 

مشکل حادی در کشور است، گفت: هیچ منطقه ای از کشور وجود ندارد که 
دغدغه مشکل آب نداشته باشد و دالیل آن مشخص است؛ منابع کم شده و 
مصارف افزایش یافته است. حمید چیت چیان دالیل کاهش منابع آب کشور 
را عالوه بر وجود اقلیم خشک و نیمه خشک کشور و کاهش بارندگی کشور 
کمتر از یک سوم متوسط بارندگی کره زمین عنوان کرد و گفت: در سال های 
اخیر متوسط بارندگی در کشور از 250 میلی متر به 240 میلی متر کاهش 
پیدا کرده است. وی همچنین افزایش گرمایش زمین و تغییر اقلیم را باعث 
باال رفتن درجه حرارت و میزان تبخیر عنوان کرد و افزود: علیرغم آن با ایجاد 
کارخانه ها و صنایع جدید و به دنبال آن افزایش جمعیت و تولید مواد غذایی 
هرروز با افزایش مصرف آب مواجه خواهیم بود و با توجه به اینکه کش��ور با 
توجه به کمبود بارش ها و درجه حرارت باال و کاهش منابع، با افزایش مصرف 

آب مواجه است ، این روند باید اصالح و مدیریت شود. 

تبریز - اسد فالح- معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان 
ش��رقی در اولین جلسه شورای پیش��گیری از وقوع جرم استان در سال 96 
گفت: از نظر آمار وقوع س��رقت در کشور، اس��تان آذربایجان شرقی آخرین 
استان می باشد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، در راستای تحقق اهداف پیش 
بینی ش��ده در اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در خصوص 
پیشگیری از وقوع جرم و به منظور ایجاد هماهنگی و تعامل بین دستگاه ها 
و اس��تفاده از توانمندی ها و ظرفیت های موجود در دستگاه های مسئول و 
مدیریت امر پیش��گیری، اولین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان 
آذربایجان شرقی در سال 96 با حضور رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی 
تشکیل شد. در این جلسه معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان 
 با ارائه گزارش سیمای جرائم و دعاوی استان در 3 ماهه اول سال 96 گفت:

 56 درصد از کل اتهامات در استان را ده اتهام )ضرب و جرح عمدی، توهین 
به اشخاص عادی، تهدید، ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بر اثر تصادف رانندگی، 
تخریب، سرقت مس��توجب تعزیر، کالهبرداری، تصرف عدوانی، خیانت در 
امانت، ممانعت از حق( تشکیل می دهد. رضا مسعودی فر از کاهش هشت 
درصدی سرقت در استان در 3 ماهه اول سال 96 نسبت به مدت مشابه در 
س��ال گذشته خبر داد و اعالم کرد: با وجود اینکه سرقت  تعزیری در کشور 
اولین جرم از لحاظ آمار است، در استان آذربایجان شرقی ششمین جرم است 
و از نظر آمار وقوع سرقت در کشور، استان آذربایجان شرقی آخرین استان می 

باش��د. وی افزود: 57 درصد از کل دعاوی اس��تان را ده دعاوی )مطالبه وجه، 
اعسار از پرداخت هزینه دادرسي، تأمین خواسته، مطالبه وجه چک، مطالبه 
خسارات دادرسي، طالق توافقي، مطالبه مهریه، اعسار از پرداخت محکوم به، 
مطالبه خسارت تاخیر تأدیه و مطالبه خسارت( تشکیل می دهد و همچنین 
دعاوی طالق توافقی، مطالبه مهریه و الزام به تمکین مجموعاً 25 درصد از کل 
10 خواسته اول استان را تشکیل می دهد. مسعودی فر همچنین از کاهش 
سی درصدی زندانیان زیر 19 سال و سیزده درصدی زندانیان 19 تا 25 سال 
استان در 3 ماهه اول سال 96 نسبت به مدت مشابه در سال گذشته خبر داد. 
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان از افزایش جرم ضرب و جرح 
عمدی و آسیب های اجتماعی در استان اظهار نگرانی کرد و نسبت ازدواج به 
طالق در استان در 3 ماهه اول سال 96 را یک طالق از هر 4.4 ازدواج عنوان 

کرد. وی با اشاره به وضعیت دستگیرشدگان در استان در 3 ماهه اول سال 96 
بیان داشت: 63 درصد از دستگیر شدگان بیکار بوده و شغلی نداشته اند، 55 
درصد از دستگیر شدگان متأهل اند و 78 درصد از دستگیر شدگان نیز دارای 
تحصیالت دیپلم و کمتر می باشند. در این جلسه پس از بحث و بررسی مقرر 
شد: 1- دستگاههای عضو شورای پیشگیری از وقوع جرم استان، برنامه های 
فرهنگی خود در خصوص مراکز مهر خانواده )مالقات اطفال( را به دبیرخانه 
شورای پیش��گیری از وقوع جرم استان ارائه دهند. 2- آموزش های پیش از 
ازدواج با محوریت دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سراسر استان عملی گردد. 
3- دستگاههای مرتبط با طرح »نماد«، نمایندگان خود را به دبیرخانه شورای 
پیشگیری از وقوع جرم استان معرفی کنند و اداره کل آموزش و پرورش استان 
نیز خدمات مورد نیاز در ارجاع دانش آموزان به آن دستگاهها را اعالم نمایند. 
4- دانشگاه علوم پزشکی تبریز طرح پیشگیری از سقط جنین جنایی را تهیه 
و به دبیرخانه ش��ورا ارسال کند. ارائه گزارش سیمای جرایم و دعاوی استان 
در 3 ماهه اول سال 96، پیگیری مصوبات جلسه گذشته شورای پیشگیری 
استان، ارائه گزارش اجرای طرح نماد توسط معاون آموزش و پرورش استان، 
ارائه گزارش از کلیات طرح کودک آزاری توس��ط مدیرکل بهزیستی استان، 
ارائ��ه گزارش اجرای طرح آموزش های پی��ش از ازدواج و پیگیری عملیاتی 
نمودن سیستم جامع ثبت مصدومّیت های ترافیکی از جمله موضوعات مطرح 

در جلسه بود.

اهواز - رحمان محمدی - کارگاه آموزش��ی پایش ش��اخص های بیست 
و ن��ه گان��ه با هدف ارتقای دانش رؤس��ا و نمایندگان قس��مت ه��ای ارزیابی 
عملکرد بنادر جنوبی کش��ور طی مردادماه س��ال ج��اری به میزبانی منطقه 
ویژه اقتصادی بندرامام خمینی)ره( برگزار ش��د. معاون طرح و توس��عه اداره 
کل بنادر و دریانوردی اس��تان خوزستان با اش��اره به آغاز به کار این کارگاه با 
حض��ور مهندس عبداللهی بیان داش��ت: مدیرکل بنادر و دریانوردی اس��تان 
خوزس��تان و مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی)ره( طی س��خنانی 
ضمن خوشامدگویی به مهمانان، اهمیت ارزیابی عملکرد در نیل به آرمان ها 
و اهداف باالدس��تی سازمانی را بسیار مهم برشمرد. عسکری در ادامه با اشاره 
به پیش��نهادها و توصیه های مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان در 
این کارگاه آموزشی اظهار داشت: رعایت اصل عدالت در ارزیابی عملکرد بنادر، 
سیس��تمی سازی فرآیندهای ارزیابی عملکرد به مثابه  شاخصی مهم در روند 

توس��عه س��ازمانی، توجه به ابتکارات و ابداعات حین ارزیابی شاخص ها،  هم 
از نکاتی بود که وی  طی این نشس��ت یادآور شد. معاون طرح و توسعه افزود: 

در ادامه این نشس��ت رئیس اداره ارزیابی عملکرد س��ازمان بنادر و دریانوردی 
طی گزارشی،  مجموعه اقدامات و روند برگزاری این کارگاه آموزشی را تبیین 
 نمود. کنگانی، بندرامام خمین��ی)ره( را بندر پایلوت در ارزیابی موفقیت آمیز 
شاخص های عملکردی توصیف کرده و از میزبانی مدیرکل بنادر و دریانوردی 
استان خوزستان و همکاران ایشان در جریان برگزاری شایسته این کارگاه تشکر 
نمود. عسکری تصریح کرد: در جریان برگزاری کارگاه آموزشی ارزیابی عملکرد 
بنادر بر اساس  شاخص های بیست و نه گانه عمومی و اختصاصی، کارشناسان 
ارزیابی عملکرد از بنادر جنوب و سازمان بنادر و دریانوردی گردهم آمده و تازه 
تری��ن روش ها و فرآیند ارزیابی عملکرد را طی نوبت های صبح و بعد از ظهر 
بحث و بررس��ی  کردند. یادآور می ش��ود اداره کل بنادر و دریانوردی اس��تان 
خوزس��تان موفق شده است طی س��ال های اخیر به طور متوالی عنوان رتبه 
برتر در ارزیابی شاخص های عملکردی بین بنادر سراسر کشور را کسب نماید. 

اصفهان - قاس�م اسد- اولین نمایش��گاه بین المللی تکنولوژی 
س��رامیک )CeramTech( کش��ور از 15 ت��ا 18 ش��هریور م��اه 
همزمان با چهارمین کنگره کاش��ی، سرامیک و چاپ دیجیتال کشور 
 در ش��هر اصفهان برگزار خواهد ش��د.  به گزارش واحد رسانه شرکت 
نمایش��گاه های بین المللی استان اصفهان، همزمانی این دو رویداد و 
حضور کارشناسان صنعت سرامیک دنیا از جمله اساتید دانشگاه بولونیا، 
مرکز تحقیقات س��رامیک بولونیا و تنی چند از متخصصین حرفه ای 
صنعت کاشی و سرامیک کشور از جمله اساتید انجمن سرامیک ایران، 
بار علمی و تحقیقاتی این نمایشگاه را قوت داده و ابعاد تخصصی ویژه 
ای به این نمایش��گاه خواهد بخشید.  کنگره کاشی، سرامیک و چاپ 
دیجیتال کش��ور در سه دوره گذش��ته در تهران برگزار شده و امسال 

برای اولین بار میزبانی خود را به اصفهان سپرده است؛ نخستین میزبانی 
اصفهان از این رویداد که مهم ترین رویداد کش��ور در صنعت کاشی و 
سرامیک محسوب می شود، و همچنین رایزنی های انجام شده برای 
برگزاری همزمان این رویداد با اولین نمایشگاه تکنولوژی سرامیک کشور 
در اصفهان، فرصت بسیار قابل توجهی است که پس از ماه ها هماهنگی 
و مذاکره برای شهر اصفهان حاصل شده است.  دیگر نکته حائز اهمیت 
در برگزاری این نمایشگاه این است که نمایشگاه سرامیک بر تکنولوژی 
 حوزه س��رامیک تمرکز داش��ته و با نمایشگاه کاش��ی و سرامیک که 
در س��ال های گذشته در اصفهان برگزار می ش��د، متفاوت است. در 
واق��ع در این رویداد، تکنول��وژی و مواد اولیه که خوراک اولیه کارخانه 
 های کاشی و سرامیک است، عرضه و معرفی می شود و نه محصوالت

 آن ها؛ هدف مهم برپایی این نمایشگاه، انتقال علم، تکنولوژی و فناوری 
این حوزه است؛ از این رو نمایندگان کشورهای ایتالیا، ترکیه، چین و 
اسپانیا به عنوان کشورهای مهم و تأثیرگذار این صنعت، در این نمایشگاه 
حضور مستقیم دارند. همچنین حضور بیش از 40 واحد تولیدی موفق 
کاشی و سرامیک کش��ور، این نمایشگاه را به رویدادی اثرگذار تبدیل 
خواهد کرد که پیش بینی می شود میزبان تعداد زیادی از متخصصین 
و صنعتگران سراسر کش��ور باشد.  با توجه به تعدد برندهای کاشی و 
سرامیک و کارخانجات مطرح این حوزه در دو استان یزد و اصفهان و 
همجواری این دو استان، نیاز به برگزاری این نمایشگاه به شدت احساس 
می شود.   متقاضیان برای کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام می توانند به 

آدرس www.ceramtech.ir مراجعه کنند. 

زنجان- خبرنگار فرصت امروز- به گزارش دفترروابط عمومي شرکت 
توزی��ع نیروي برق اس��تان زنجان، همزمان با دهه کرامت ، جش��ن بزرگ 
کرامت با حضور پرسنل شرکت هاي زیر مجموعه وزارت نیرو در استان به 
میزباني این شرکت در فضایي معنوي و همراه با مولودي خواني برگزار شد 
. مهندس علیرضا علیزاده مدیرعامل توزیع برق زنجان با قدرداني از استقبال 
خوب مدیران ، معاونین و پرس��نل خدوم صنعت آب و برق استان و ضمن 
 تبریک دهه کرامت و همچنین گرامیداشت هشتم مرداد بزرگداشت شیخ 
 شهاب الدین سهروردي  ، گفت : دهه کرامت تداعي کننده تمامي خوبي ها و

زیبائي هاس��ت . مهر و وفاي خواهر ) حضرت معصومه)س(( به مقام شامخ 
برادر )حضرت امام رضا)ع(( که رنج بیماري و سختي سفر را تحمل کردند ولي 
هیچ گاه از همراهي برادر دست برنداشتند و درنهایت دار فاني را وداع گفتند 

نشان از بزرگترین کرامتي است که تداعي کننده محبت حضرت فاطمه زهرا 
)س( ب��ه پیامبر اکرم )ص( و وفاداري حضرت زینب )س( به سروروس��االر 
 ش��هیدان حض��رت امام حس��ین )ع( مي باش��د. وي اف��زود : دهه کرامت 

تداع��ی کننده عزم و قاطعیت و اراده آهنین زنان بزرگ و بانوان و االمقام و 
گرانقدر جهان می باش��د. تمام مفاهیم سازنده ای که ما در فرهنگ اسالمی 
داریم در این دهه تداعی می شوند چرا که حرم حضرت معصومه و امام رضا 
)علیه ماالس��الم( کانون دعا ،قرآن و نیایش است. وي در پایان صحبت هاي 
خود به داشتن کرامت انساني در جامعه نیز اشاره و خاطرنشان کرد: در سایه 
توجهات مقام معظم رهبري )مدظله العالي( وبا تاسي از کریمه اهل بیت امام 
رضا )ع( ، بتوانیم ما نیز جزو رهروان راستین آن حضرت باشیم و در اجتماع 
و محیط کار نیز تکریم انس��اني را رعایت کنیم. در ادامه این جشن  پس از 
سخنراني حجت االسالم غفاري با موضوع دهه کرامت ، گروه سرود ، مولودي 
خواني و اجراي مس��ابقه به همراه اهدای جوائز  برنامه هاي بعدي بودند که 

فضایي معنوي و بانشاط به مراسم بخشید.

تبریز - اسد فالح- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز، همدلی 
و احس��اس مسئولیت را سرآغاز تمام فعالیت های تخصصی عنوان کرد. به 
گزارش خبرنگار ما در تبریز به نقل از روابط عمومی ش��رکت توزیع نیروی 
برق تبریز، مهندس عادل کاظمی پس از معارفه به عنوان مدیرعامل شرکت 
توزیع نیروی برق تبریز با هدف شناخت همکاران و آشنایی نزدیک با نحوه 
فعالیت ها به بازدید از بخش های مختلف ش��رکت پرداخت. بر اساس این 
گزارش، کاظمی در خالل این بازدیدها با تأکید بر لزوم برنامه ریزی، به بررسی 
مش��کالت موجود در حوزه این شرکت پرداخت و گفت: یکی از مهم ترین 
عوامل رسیدن به وضعیت مطلوب خدمات رسانی، ایجاد حس وحدت و ایجاد 
انگیزه در میان تمام پرسنل است. وی افزود: بررسی وضعیت کاری و امکانات 
س��خت افزاری و نرم افزاری شرکت و امکانات اداری کارکنان، شروعی برای 
س��اماندهی به فعالیت های کارکنان از تمام جوانب است. مهندس کاظمی 

خاطرنشان کرد: کارکنان و مدیران شرکت باید در قبال وظایف خود پاسخگو، 
سریع و دقیق باشند و ما هم موظف هستیم با ایجاد فضا و محیط مساعد 
و مناس��ب برای کارکنان حوزه های مختلف، بستر را برای این نوع فعالیت 

فراهم کنیم. وی افزود: استفاده از تمام ظرفیت پرسنل و افزایش بهره وری 
نیروی انسانی، یکی از مهم ترین گام هایی است که می توان در راه خدمات 
رسانی بهینه انجام داد. رییس هیئت مدیره شرکت توزیع نیروی برق تبریز 
همچنین با تأکید بر اصل س��اختار کمیته های تخصصی در شرکت گفت: 
با ایجاد چند کمیته اصلی در ش��رکت باید اولویت های هر بخش را تعیین 
کنیم و با ایجاد زمینه مناسب، برای دستیابی به اهدافی چون هوشمندسازی 
شبکه، ایجاد ساختار الکترونیک، ایجاد داشبورد مدیریتی و .... باب جدیدی 
در عرصه خدمات رسانی باز کنیم. مهندس عادل کاظمی در پایان با اشاره به 
ضرورت برقراری تعامل کارآمد میان شرکت و مدیران دستگاه های اجرایی 
اظهار کرد: دیدارهای ما با مدیران دستگاه های اجرایی ذی ربط با حوزه کاری 
شرکت از همین اولین روزهای شروع به کار، انجام شد و در این راستا اتفاقات 

خوبی را شاهد خواهیم بود.

تبریز - مجید مسلمی- در ششمین جشنواره نظام پیشنهادات و چهارمین 
جش��نواره کارکنان برتر شرکت گاز اس��تان از برترین های این دو حوزه طی 
مراسمی با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و جمع کثیری از کارکنان تجلیل به 
عمل آمد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، مدیرعامل شرکت گاز استان در این 
مراسم اظهار داشت: پویایی و سرزندگی سازمان ها با تالش  و مشارکت کارکنان 
دوام و بقا پیدا می کند از این رو با افزایش تعداد پیشنهادات در سال های اخیر 
و افزای��ش کمیته های فنی و تخصصی نظام پیش��نهادات تحوالت زیادی در 
بهبود روش های رسیدگی به پیشنهادات حاصل شده است. وی با بیان اینکه 
پیشنهادات باید اثر کمی و کیفی داشته باشند، افزود: یکی از اهداف مهم  نظام 
پیشنهادات کاهش و بهینه نمودن هزینه ها است و پیشنهادات بایستی منجر به 

کاهش هزینه ها گردد، گاهی پیشنهاد اثر کمی ندارد و منجر به افزایش کیفیت 
خدمات می گردد هرچند به ظاهر قابل محاسبه نیست در بلند مدت موجب 

افزایش سطح رضایت مندی عموم با همدلی و مشارکت کارکنان می گردد . 
وی با اشاره به اینکه نظام مشارکت شرکت گاز استان مرحله بلوغ خود را پشت 
سر گذاشته است، افزود: در مرحله کنونی می توان با ایجاد فرآیندی صرفه های 
اقتصادی حاصل از ارائه پیشنهادات کمی را با تولید برنامه های نرم افزاری مورد 
محاسبه دقیق قرار داد. دینی در خصوص ارزیابی ساالنه کارکنان گفت: شرکت 
گاز یک ش��رکت خدماتی با پشتوانه تخصصی و علمی است و مهارت و دانش 
در ارزیابی های آینده مورد توجه قرار خواهد گرفت و کسانی موفق خواهند بود 
که دارای مهارت و دانش استفاده از آن هستند. الزم به ذکر است در پایان این 
مراسم از برترین های نظام پیشنهادات در بخش های مختلف و کارکنان برتر با 

اهدای هدایا و لوح تقدیر تجلیل بعمل آمد.

وزیر نیرو  در آیین افتتاح مدول دوم سامانه فاضالب خوی :

توسعه شبکه های فاضالب به عنوان یکی از مسائل مهم در مدیریت آب

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان:

آذربایجان شرقی از نظر آمار وقوع سرقت در کشور آخرین استان است

بندرامام خمینی)ره( میزبان رؤسا و نمایندگان ارزیابی عملکرد بنادر جنوبی کشور

برگزاری اولین نمایشگاه تکنولوژی سرامیک کشور در اصفهان

جشن کرامت به میزباني شرکت توزیع برق زنجان درمجموعه صنعت آب و برق استان برگزارشد

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز:

همدلی و احساس مسئولیت سرآغاز تمام فعالیت های تخصصی است

مدیرعامل شرکت گاز استان:

نظام مشارکت شرکت گاز آذربایجان شرقی مرحله بلوغ خود را پشت سر گذاشته است

اجرای عملیات 5 هزار متر لوله گذاری به روستای هشنیز در شهرستان پارسیان
بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- مدیر امور ش��عب آب و فاضالب روستایی شهرستان پارسیان از اجرای 
عملیات 5 هزار متر لوله گذاری به روس��تای هش��نیز بخش مرکزی شهرستان پارسیان خبر داد.   به گزارش روابط 
عمومی ش��رکت آب و فاضالب روس��تایی هرمزگان، حسن قاس��م پور بیان کرد: پروژه آبرسانی به روستای هشنیز 
 شهرس��تان پارسیان ش��امل 5 هزار متر لوله گذاری، بازسازی و توسعه شبکه روستایی با جمعیتی بالغ بر 994 نفر

 می شود.  وی در ادامه در خصوص میزان هزینه انجام این پروژه گفت: میزان هزینه این پروژه 2 میلیارد ریال بوده 
است. این مسئول افزود: از دیگر عملیات انجام شده در راستای آبرسانی به روستاهای شهرستان پارسیان احداث مخزن 
250 متر مکعبی و ایستگاه پمپاژ مربوط به مجتمع برکه دوکا عمانی است. مدیر امور شعب آب و فاضالب روستایی شهرستان پارسیان اضافه کرد: این 
پروژه با اعتباری بالغ بر 2 میلیارد و 870 میلیارد ریال انجام شد. قاسم پور در مورد سه روستای این مجتمع نیز گفت: این مجتمع شامل سه روستای 
برکه دوکا، عمانی و حسین آباد با جمعیتی بالغ بر 2 هزار و 388 نفر می شود. وی در ادامه درباره پروژه اجرای خط انتقال آب از مخزن مجتمع ساحلی 
نیز عنوان کرد: فاز نخست این پروژه در هفته دولت با انجام 5 کیلومتر خط انتقال به بهره برداری می رسد. این مسئول تصریح کرد: هزینه انجام فاز 
اول این عملیات 15 میلیارد ریال بوده که از مخزن مجتمع ساحلی تا روستای بوستانو  است. مدیر امور شعب آب و فاضالب روستایی شهرستان 
پارسیان در پایان افزود: این پروژه شامل  5 روستای بوستانو، زیارت، شیوء،مغدان و اسکله جواد االئمه با جمعیتی بالغ بر دو هزار و 279 نفر می شود.

مدیر بنیاد مسکن شهرستان های بندرترکمن و گمیشان: 
11 هزار واحد مسکونی نیاز به مقاوم سازی دارد

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- محمدعلی حیدری، مدیر بنیاد مسکن شهرستان های بندرترکمن و گمیشان گفت:  شهرستان گمیشان 
دارای دو شهر گمیش تپه و سیمین شهر است که از شهرهای زیر 25 هزار نفر به شمار می رود و همچنین 33 روستا با 68 هزار و 842 نفر جمعیت 
دارد.وی افزود: براساس سرشماری سال 90 مجموع واحدهای مسکونی شهری و روستایی این شهرستان قریب به 14 هزار و 500 واحد بوده که از 
این تعداد 6 هزار و 564 واحد روستایی و 7 هزار و 936 واحد شهری است. از این تعداد قریب به 11 هزار واحد مسکونی کم دوام و بی دوام هستند 
که نیاز به مقاوم سازی دارند. سهم واحدهای مسکن روستایی 5 هزار و 137 واحد و سهم واحدهای شهری 5 هزار و 863 واحد است.آقای حیدری 
با اشاره به اجرای طرح هادی در روستاهای گمیشان گفت: طرح هادی روستایی در واقع نقشه راه توسعه کالبدی روستاها به شمار می رود و مبنا 
و بستری برای اجرای تمامی پروژه های عمرانی در روستاها است. بنیاد مسکن برای همه روستاهای شهرستان طرح تهیه شده و در حال حاضر 
روستای فاقد طرح وجود ندارد.وی ادامه داد: با توجه به هزینه های سنگین و محدودیت منابع اعتباری تاکنون بنیاد مسکن توانسته است از 29 
روستای باالی 20 خانوار، طرح را در 19 روستای شهرستان گمیشان آغاز و یک فاز آن را اجرا نماید. در 8 روستای شهرستان نیز فازهای 2 و 3 
نیز اجرا شده است.حیدری گفت: در خصوص 10 روستای باقیمانده از اجرای طرح هادی روستایی که در روستاهای با جمعیت و تعداد خانوارهای 
کمتری است، به دنبال اجرای طرح مشارکت با دهیاری و همکاری بخشداری هستیم که امیدواریم به تدریج در تمامی روستاهای این شهرستان 
شاهد اجرای طرح باشیم.وی با اشاره به اعتبارات مصوب سال گذشته اعالم کرد: در شهرستان گمیشان بابت اجرای طرح هادی روستایی بالغ بر 
9 میلیارد و 372 میلیون ریال اعتبار داشت که از این مبلغ یک میلیارد و 862 میلیون ریال )20 درصد( تخصیص داشته است.حیدری با اشاره به 
پایین بوده تخصیص اعتبارات خاطرنشان کرد: با توجه به عدم تخصیص کافی و محدودیت اعتبارات در سال گذشته از سوی بنیاد مسکن شهرستان 
جهت اجرای طرح هادی روستایی در 14 روستای دو بخش مرکزی و گلدشت، با مشارکت دهیاری اعتباری بالغ بر 16 میلیارد و 100 میلیون ریال 
 هزینه شد.وی گفت: امسال با توجه به پروژه های نیمه تمام و بازنگری طرح های هادی روستایی، اولویت بندی پروژه ها، امیدواریم در جلسات کمیته 
برنامه ریزی شهرستان باتوجه به افزایش سهم اعتبارات عمرانی با همکاری کلیه اعضای کمیته اعتبارات خوبی را برای شهرستان مصوب کنیم.فرهنگ 

و هویت قوم ترکمن در اجرای طرح ها حفظ می شود

مدیرعامل گازگلستان:
 تاکنون بیش از 8415 کیلومترشبکه گاز در استان اجرا شد

گرگان- خبرنگار فرصت امروز-    مهندس صفرعلی جمال لیوانی درمصاحبه با پایگاه خبری گازگلس��تان با بیان خبر فوق در این رابطه 
گفت:شرکت گاز استان گلستان  درحال حاضر بیش از 8 هزار و 415 کیلومتر  شبکه گاز را در سطح استان اجرا کرد.  وی افزود:درهمین راستا در 
سه ماهه اول سال جاری افزون بر  79  کیلومتر شبکه گازدر سطح استان اجرا شدکه از این میزان 8 کیلومتر شبکه شهری و 71 کیلومتر روستایی  
می باشد .مهندس جمال لیوانی اذعان داشت:درحال حاضر در استان گلستان تمامی 29 شهر   وهمچنین  819 پروژه روستایی از نعمت گاز طبیعی 
برخوردار می باشند ضمن اینکه عملیات گاز رسانی به 36   پروژه روستایی نیز در دست اجرا می باشد. وی درادامه در خصوص بهره مندي واحدهای 
صنعتی استان از گازطبیعي گفت: این شرکت تاکنون توانست  تعداد 549  واحد صنعتی عمده و 64  جایگاه CNG  را در  از نعمت گاز بهره مند 
سازد.جمال لیوانی  تصریح کردند:درحال حاضر افزون بر 532 هزار و 220 خانوار با پوشش جمعیتی حدود یک میلیون و 800 هزار و 858 نفر از 
نعمت گاز طبیعی بهره مند می باشند ضمن اینکه   حدود 524  هزار 572  مشترک گاز جذب شرکت شده  و تعداد 274 هزار و 711  انشعاب 
نیز در سطح استان نصب گردید.مدیرعامل شرکت گاز گلستان درادامه اظهارداشت: تاکنون 100 درصد خانوار شهری و 93 درصد خانوار روستایی 

استان از گاز طبیعی برخوردار می باشند.  

به میزبانی شرکت آب منطقه ای قزوین :
برگزاری کار گروه برنامه ایمنی آب روستایی استان قزوین با محوریت ارزیابی ریسک های آلودگی

قزوین- خبرنگار فرصت امروز-    جلس��ه کارگروه برنامه ایمنی آب روس��تایی استان با 
محوریت ارزیابی ریسک های آلودگی مجتمع های آبرسانی یانس آباد و کندر به میزبانی شرکت 
آب منطقه ای قزوین برگزار گردید.     به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قزوین، در 
این جلسه نمایندگان شرکت های آب منطقه ای، آب و فاضالب روستایی، دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداش��ت و درمانی، محیط زیست و جهاد کش��اورزی به عنوان اعضاء ثابت کارگروه 
نسبت به تعیین سیاست های اجرایی کار گروه ایمنی آب روستایی، وفق محورهای تعیین شده 
پرداخته و بر لزوم همکاری بین بخشی برای نیل به اهداف تعیین شده، تاکید نمودند. در این جلسه دکتر محجوب، مدیر محیط زیست و کیفیت 
منابع آب شرکت آب منطقه ای قزوین ضمن خوشامدگویی به مدعوین بر لزوم اهتمام در فراهم سازی آب شرب با کیفیت برای تمام جوامع روستایی 
استان تاکید نموده و وظیفه کار گروه ایمنی آب روستایی را یکی از مسئولیت های خطیر و سنگین برشمرد که مستقیماً بر سالمت مردم در این 

جوامع تاثیر گذار است. 

دکتر سید سعید آرام مدیر کل بهزیستی مازندران:
عدالت جنسیتی مهمترین مولفه برای پیشرفت کشور محسوب می شود 

س�اری – دهقان - همایش دختران ، حمایت های روانی – اجتماعی و توس��عه پایدار در 
مازندران برگزار ش��د. در این همایش دکتر سید سعید آرام مدیر کل بهزیستی مازندران گفت: 
جایگاه دختران در جامعه اسالمی جایگاه بسیار ارزشمند و برجسته است  و در دین مبین اسالم  
عالوه بر نگاه ویژه به جایگاه دختران، از دختران به عنوان هدیه نام برده شده است  . به گزارش 
خبرنگار مازندران ، همایش دختران ، حمایت های روانی – اجتماعی ، توسعه پایداری با حضور 
دکتر سید حسن موسوی چلک مشاور رئیس و مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد سازمان بهزیستی 
کشور ، دکتر علی اصغر یوسف نژاد نماینده مردم شریف ساری و میاندرود در مجلس شورای اسالمی ، دکتر سید سعید آرام مدیرکل بهزیستی استان 
مازندران ، جمعی از مسئوالن استانی و شمار زیادی  از دختران جامعه هدف بهزیستی استان در سالن همایش های هالل احمر ساری برگزار شد. 
در این همایش دکتر سید سعید آرام مدیر کل بهزیستی مازندران گفت: جایگاه دختران در جامعه اسالمی جایگاه بسیار ارزشمند و برجسته است  و 
در دین مبین اسالم  عالوه بر نگاه ویژه به جایگاه دختران، از دختران به عنوان هدیه نام برده شده است  . دکترسید سعید آرام اظهار داشت : پیامبر 
اکرم)ص( ما بنیانگذار کرامت و جایگاه بخشیدن به دختران و زنان بوده است . نقش دختران در جوامع امروزی بخصوص در جامعه اسالمی بسیار 

برجسته است که در همه زمینه های اقتصادی، اجتماعی ،فرهنگی، ورزشی  و علمی می تواند تاثیر گذار باشند  . 

مسئول سازمان بسیج رسانه استان بوشهر خبر داد
مهندس ضرغامی سخنران ویژه روز خبرنگار در بوشهر

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز- دبیر ستاد بزرگداشت روز خبرنگار از برگزاری مراسم بزرگداشت روز خبرنگار با 
حضور مهندس سید عزت اهلل ضرغامی خبر داد. مسئول سازمان بسیج رسانه استان بوشهر امروز سه شنبه در حاشیه 
نشست ستاد بزرگداشت روز خبرنگار گفت: برنامه ریزی های الزم جهت برگزاری هر چه باشکوه تر روز خبرنگار با حضور 
مهندس ضرغامی رییس سابق صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران انجام شده است. عبداهلل نجفی ابراز امیدواری کرد: 
با اس��تقبال تمامی فعاالن سختکوش حوزه رسانه، شاهد برگزاری مراسمی متفاوت به مناسبت روز خبرنگار در استان 
باشیم. دبیر ستاد بزرگداشت روز خبرنگار در استان بوشهر با اشاره به مجاهدت های ارزنده شهدا و ایثارگران حوزه رسانه، 
اظهار داشت: بزرگداشت روز خبرنگار که همزمان با شهادت شهید صارمی برگزار می شود، بهانه ای برای یادآوری وظایف 
اصحاب رسانه و تجدید میثاق با آرمان های شهدای این عرصه را فراهم می آورد که امیدواریم همه بتوانیم از این فرصت به خوبي بهره ببریم. نجفی 
گفت: هماهنگی الزم جهت برگزاری مراسم بزرگداشت در روز سه شنبه 17 مردادماه با حضور مهندس ضرغامی در حسینیه عاشقان ثاراهلل بوشهر 
با اعضای ستاد صورت پذیرفته و نشست های مربوطه جهت برگزاری همایشی در شأن عزیزان رسانه برگزار شده است. وی خاطرنشان کرد: تجلیل 
از خانواده های شهدا و ایثارگر رسانه، دیدار با پیشکسوتان و نخبگان، حضور در دفاتر رسانه ها، آغاز به کار دوره های آموزشی، آغاز نام نویسی اردوی 

راهیان نور شمال غرب کشور بخشی از برنامه های این ستاد برای بزرگداشت روز خبرنگار خواهد بود.

مدیرتوسعه منابع اداره کل راه وشهرسازی استان مرکزی تشریح کرد
آخرین اقدامات صورت گرفته در حوزه توسعه منابع راه و شهرسازی استان مرکزی 
اراک - خبرنگار فرصت امروز- علی قاسمی گفت:با هدف بهره مندی از مزایای تبصره 1 بند 1 سند راهبردی خدمات رسانی به رزمندگان 
در راستای ابالغیه اخیر ستاد نیروهای ستاد مسلح و ارسال اطالعات به وزارت متبوع برای طرح در کمیته سرمایه انسانی سازمان بسیج مستضعفین 
جهت بهره مندی از فوق العاده ایثارگری و کسر خدمت وظیفه فرزندان ذکور ،فرآیند بررسی پرونده حدود 350 نفر از رزمندگان شاغل و بازنشسته 
این اداره کل در حال انجام می باشد. وی درخصوص سایر اقدامات این مدیریت خاطرنشان ساخت:نظر به انتزاع حوزه راهداری از این اداره کل )از 

نیمه دوم سال گذشته(، فرآیند بایگانی پرونده های قرارداد پیمانکاران و سایر پرونده های موضوعی در سه ماهه نخست سال جاری به اتمام رسید.



راه اندازی کس��ب و کار و پیشرفت ش��غلی آرزوی بسیاری از 
افراد است، اما در نقطه مقابل شاید ترس از شکست و ناکامی 

باعث شود یک عمر در حسرت رویاهای خود بسوزیم. 
ب��ه گزارش زومیت، بع��د از بحران اقتصادی س��ال ۲۰۰۸ 
کارآفرینی و راه اندازی کسب و کار بسیار مورد توجه قرار گرفت، 
اما اکنون بسیاری از آن کارآفرینان در عرصه اقتصادی وجود 
ندارند. زمین خوردن س��نگین بس��یاری از کارآفرین ها، شاید 
باعث ش��ود برای ترک ش��غل کارمندی خود مردد شوید، اما 
توجه به نکات زیر می تواند همانند چراغی برای  موفقیت شما 

باشد. 
 ۱- سفر کنید

 زندگ��ی را ف��دای کار کردن، ش��اید در ابتدا ب��ا توجه به 
پیش��رفت های به دست آمده مسرت بخش باشد؛ ولی به مرور 
این انگیزه ها رنگ  باخته و به روزمرگی دچار خواهید شد. کمی 
از کار فاصله گرفتن و گردش در طبیعت بسیار خوشایند است. 
فراموش نکنید که مسافرت و آشنا شدن با فرهنگ های متنوع، 
عالوه بر س��رزندگی می تواند به خالقیت و درنتیجه موفقیت 

شما نیز کمک کند. 
۲- به انگیزه  های خود اهمیت دهید

پول به تنهایی چیزی نیست که به شما انگیزه می دهد. در 
واقع ارمغانی که پول برای شما می آورد مهم است. شاید آرزوی 
ش��ما خانه ای ویالیی باشد، ماشین سوپراسپورت یا گذراندن 
تعطی��الت در مکانی لذت بخش. انگیزه های خود را در آغوش 
بگیرید، چرا که برای عبور از موانع س��خت آنها دلگرمی شما 

خواهند بود. 
۳- از اوقات مرده استفاده کنید

»من وقت ندارم«؛  این جمله را بس��یار شنیده ایم. اهمیتی 
ندارد که ش��ما کارمندی با دو بچه باش��ید. شما می توانید از 
وقت های تلف شده مانند زمانی که بچه ها خواب هستند برای 
یادگرفتن چیز های جدید اس��تفاده کنید. این یک مس��ابقه 
نیست، شما الزم نیست همه زندگی تان وقف کاری کنید، اما 

اگر یک ساعت وقت دارید از آن یک ساعت استفاده کنید. 
۴- از اشتباهات خود درس بگیرید

شما در مسیر خود بسیار مرتکب اشتباه خواهید شد، اما خود 

را نبازید و از اشتباهات درس بگیرید. بعد از هر اشتباه به جای 
زانوی غم بغل گرفتن، زمانی را برای فهمیدن دلیل اش��تباه و 
درس گرفت��ن از آن اختصاص دهید. البته نباید خود را فریب 
دهید، احتماال شما هم افرادی را می شناسید که یک اشتباه را 
صدبار تکرار می کنند و همچنان به موفقیت دلخوش هستند. 

۵- خود را وفق دهید یا از دور خارج شوید
کارآفرینی رقابتی است که همیشه در حال تغییر است. شما 
باید همیش��ه خودتان را وفق دهید. اگر بازار و رقیبان خود را 
زیر نظر نداشته باشید، به زودی از دور رقابت خارج خواهیدشد. 

۶- شروع کردن سخت ترین قسمت کار است
به خاطر بهانه ها و مش��کالت رویاهای خود را رها نکنید. به 
جای عقب انداختن کارها به خاطر نگرانی از طوالنی بودن آنها 

فقط شروع کنید. 
بهتری��ن تصمیمی که برای نزدیک ش��دن ب��ه اهداف تان 
می توانی��د بگیرید، انج��ام دادن تمام کاری اس��ت که امروز 
می توانی��د انجام دهید. به قول معروف از ش��ما حرکت از خدا 

برکت. 

چگونه یک کارآفرین شجاع و موفق شویم

مدرسه مدیریت

 احتمال حضور زاکربرگ در دور بعدی انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا افزایش یافت

پیش بینی درآمد یک کسب  و کار
ترکیب کردن رویکرده��ای متفاوت پیش بینی، باعث 
می شود گزارش جامع تری به سرمایه گذاران ارائه دهید و 

اعتبار خود و محصوالت تان را نزد آنها باال ببرید.
مدل مالی یکی از ضروری ترین اطالعاتی است که باید 
در اختیار س��رمایه گذاران قرار بگیرد. شما باید پیشرفت 
کس��ب و کار خود را به دقت تحت نظر داش��ته باش��ید و 
گ��زارش جامعی از عملکرد خود به س��رمایه گذاران ارائه 
دهید. یکی از مهم ترین بخش های مدل مالی، پیش بینی 
درآمد است. این پیش بینی بر پایه  مفروضات ارائه می شود 
و باید از آنها در برابر سرمایه گذاران دفاع کرد. برای اینکه 
بتوان بهترین گزارش مالی را ارائه کرد، باید کس��ب وکار 
را از زوایای متفاوتی مورد بررس��ی قرار داد. در این مقاله  
inc که توس��ط زومیت ارائه شده است، ۳ شیوه  تحلیلی 
باال ب��ه پایین، پایین به باال و مبتن��ی بر جریان توضیح 

داده شده است.
۱- پیش بینی باال به پایین )رویکرد بازاریابی(

ش��ما در رویکرد باال به پایین برای پیش بینی درآمد، 
باید به اندازه و رش��د بازار پیش بینی ش��ده نگاه کرده و 
سپس س��هم خود را از بازار مشخص کنید. توسعه  یک 
مدل باال به پایین که از طرح درآمد ش��ما حمایت کند، 
اعتبار قابل توجهی به پیش بینی شما خواهد بخشید. در 
ی��ک بازار در حال ظهور، اطالع��ات مربوط به اندازه  بازار 
وجود ندارد. بنابراین بهترین روش این است که محصول 
خ��ود را جایگزین محصوالت مورد اس��تفاده  فعلی بازار 
کنید. ایده  انجام این کار این اس��ت که مشتری راه حل 
ش��ما را با توجه به عملکردی که نسبت به قیمتش دارد 
قبول خواهد کرد.یک پیش بینی جامع باال به پایین برای 
اع��الم درصدها، تنها به اندازه  بازار نگاه نمی کند.  ش��ما 
در ی��ک تحلیل باال به پایین باید مش��تریان بالقوه را نیز 
به عنوان یک فرصت در نظر بگیرید. حتی اگر هنوز وارد 
قیف فروش ش��ما نشده باشند. مش��تریان هدف، پایه و 
اساس بازار شما را تشکیل می دهند. شما در یک گزارش 
پیش بینی باال به پایین باید به سؤال های زیر پاسخ دهید:

- یک مشتری تا چه اندازه می تواند بزرگ باشد؟
- معامله  متوسط یا حجم معامالت چقدر است؟

- چه تعداد مشتری برای رسیدن به سطح فروش مورد 
نظر نیاز است؟

- آیا بازار فروش و حمایت کافی برای تبدیل کردن این 
تعداد مشتری را دارید؟

- آیا کانال های کافی در بازار دارید که بتواند این حجم 
از مشتری ها را حمایت کنند؟

- نرخ تبدیل یا نرخ موفقیت شما چقدر است؟  
- نرخ چرخه  شما برای این تعداد مشتری چند درصد 

است؟
مانند کارآفرینانی نباش��ید ک��ه می گویند: »من فقط 
می خواه��م به ۳ درصد از این ب��ازار یک میلیارد دالری 
برسم«؛ در عوض سعی کنید بازاری را که می توانید تحت 
سلطه دربیاورید به سرمایه گذاران توضیح بدهید و از آن 
دفاع کنید. سپس بگویید چگونه می خواهید کار خود را 

در طول زمان به بازارهای مجاور نیز گسترش دهید.
۲- پیش بینی پایین به باال )رویکرد فروش(

شما در یک پیش بینی پایین به باال باید در قیف فروش 
خود به مشتری ها نگاه کنید. همچنین بسیار مهم است 
که عملکرد آنها را در هر فاز تحت نظر داش��ته باش��ید. 
س��ؤاالت کلیدی که باید در این پیش بینی پاسخ دهید 

عبارتند از:
- چه تعداد مشتری در فاز آگاهی وجود دارد؟

- چه تعداد از آنها عالقه مندی بیش��تری به محصول 
شما نش��ان داده اند و به دنبال کسب اطالعات بیشتر از 

طریق سؤال پرسیدن هستند؟
- چه تعداد از آنها دنبال نمونه های اولیه برای ارزیابی 

محصوالت هستند؟
- چه تعداد از آنها محصول را خریداری کرده اند؟

- درآمد بالقوه  حاصل از معامله  اول هر مشتری چقدر 
است؟

- ارزش عمر هر مشتری چقدر است؟
تحلی��ل پایی��ن به ب��اال باع��ث افزایش اعتب��ار همه  
پیش بینی های کوتاه مدت می شود. بسیاری از شرکت ها 
به انبار کردن احتیاج دارند؛ یعنی باید موجودی جنسی 
را ک��ه باب��ت س��فارش ها در انب��ار موجود اس��ت، برای 
پیش بینی ه��ای کوتاه م��دت خود در نظ��ر بگیرند. اگر 
پیش بینی درآمد ش��ما فاقد رهبری زم��ان برای تأمین 
خواس��ته های مشتری باشد، ش��کاف اعتباری بزرگی به 

وجود خواهد آمد.
۳- نگاهی ب�ه جریان پذیرش محصول )رویکرد 

استراتژی محصول(
پیش بینی های معق��ول درآمد باید چرخه  توس��عه و 
فروش محصوالت شما را نیز حساب کنند. این ۲ فاکتور 
با زمان بندی درآمد در ارتباط هس��تند. چرخه  توس��عه  
محصول همان زمانی اس��ت که طول می کشد محصول 
ش��ما به مرحله  نهایی عرضه برسد. چرخه  فروش، همان 
فاصله  زمانی بین درگیر ش��دن مش��تری ها با نمونه های 

اولیه و خریدن محصول نهایی است.
یکی دیگر از مواردی که باید مورد بررسی قرار بگیرد، 
این اس��ت که مشتری های جدید با چه سرعتی افزایش 
پی��دا می کنند. همچنین هرکدام ن��رخ درآمد حاصل از 
بهره  را تا چ��ه اندازه می توانند حفظ کنند. اس��تفاده از 
بازخورد مشتری ها در انجام این تحلیل ها و تجزیه و تحلیل 
حرکت مشتری ها به سمت محصوالت، اعتبار بیشتری به 
گزارش می بخشد. اگر مش��تری ها محصوالت شما را به 
مشتری های خودشان می فروشند، موارد دیگری نیز باید 

در نظر گرفته شوند.
 به عنوان مثال درک رفتار خرید مش��تری های آنها و 
زمان بندی پذی��رش محصوالت از ط��رف آنها، از جمله 
موارد دیگری هس��تند که باید بررسی شوند. استفاده از 
رویکردهای باال به پایین، پایین به باال و مبتنی بر جریان، 
اعتبار قابل توجهی به گزارش ش��ما می دهد. همچنین 
شانس شما برای پیدا کردن سرمایه گذار و رسیدن به آمار 

و ارقام پیش بینی شده را باال می برد.

مدرسه کسب وکار

 )Reserve(  نام شرکت: رزرو 
س�رمایه گذاری س�رمایه گذار خطرپذیر: ۱۵ 

میلیون دالر 
چه کاری می کند؟ »رزرو« مرحله رزرواسیون در 
هر سرویس دهنده ای را با اپ، آسان تر از هر زمان 

دیگری می کند. 
 چرا قرار اس�ت کارش بگی�رد؟ تا پیش از این 
ه��م فرآیند رزرو کردن میز در رس��توران یا کافی 
شاپ، فرآیند سختی بود و به سختی قابل اعتماد، 
ولی حال این س��امانه هم قیمت های مناس��ب را 
در اختی��ار مش��تری ها قرار می دهد و هم س��طح 
مش��تری های خوش ق��ول و وظیفه ش��ناس را به 

صاحبان رستوران ها نشان می دهد. 

رزرو کننده آنالین

معرفی استارتاپ

زاکربرگ این روزها حس��ابی پرمشغله است و مرتبا با 
افراد مختلف در سرتاسر خاک آمریکا دیدار می کند. 

در واقع ماه هاس��ت که مدیرعام��ل فیس بوک از ایالتی 
به ایالت دیگر س��فر می کند تا با آمریکایی ها دیدار کند و 
جالب آنکه در این میان خیلی ها او را نمی شناسند و اسم 

و رسمش را از دیگران سوال می کنند. 
البته روش��ن اس��ت که در این میان برخ��ی نیز تصور 
 می کنن��د که زاکرب��رگ ج��وان در جریان این س��فرها 
نیم نگاهی به پس��ت ریاس��ت جمهوری دارد. دس��ت بر 
قضا فعاالن حوزه ش��رط بندی هم معتقدند که دیدارهای 

مدیرعامل فیس بوک دلیلی غیر  از ارتقای جایگاه ش��بکه 
اجتماعی تحت مدیریتش دارد و در همین راس��تا چندی 
قبل یکی از نام های شناخته شده در این زمینه اعالم کرد 
که احتمال حضور زاکربرگ در انتخابات س��ال ۲۰۲۰ از 

یک به ۲۵ به نسبت یک به ۱۶ رسیده است. 

برای مطالعه 7۵۲ پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاس�خ کارشناس: اس��تارتاپ ها در ایران بسیار جوانند. 
ش��اید مطالعه و تحقیق در زمینه نوع فعالیت کس��ب و کار 
اینترنتی مقدم بر هر چیزی است. آیا شما قبل از راه اندازی 
اس��تارپ خود می دانس��تید که چندین استارتاپ موفق در 
زمینه تحویل آنالین غ��ذا فعالیت می کند؟ آیا با فرصت ها 
و تهدیدهای نوع کس��ب و کار آش��نا بودید؟ شاید ایده ها نو 
در کس��ب و کار اینترنتی یکی از پله های موفقیت باشد، زیرا 
شما برای موفقیت نیاز به ایده خوب دارید. در زمینه تحویل 

آنالین غذا چند برند مش��هور هستند که طبعا جزو رقبای 
شما به ش��مار می روند. شما باید از یک مزیت رقابتی برای 
ماندن برند خود استفاده کنید و این سوال را از خود بپرسید 
ک��ه چرا با وجود چندین برند در زمینه تحویل آنالین غذا، 
مردم باید به شما سفارش بدهند؟ دوم اینکه شیوه خدمات 
ش��ما در جذب مشتری بسیار مؤثر است. خدمات شما باید 
دارای مزیت های چندگانه ای باشد که بتواند شما را با دیگر 
رقبا متمایز کند و موجب افزایش س��فارش ش��ما شود. آیا 
ش��یوه خدمات شما متفاوت اس��ت؟ انتخاب شیوه مناسب 
برای بازاریابی هم یکی ازعوامل مؤثر در جذب مشتری است. 

ش��ما در فضای آنالین باید تبلیغات مناسبی انجام دهید و 
زمینه های جذب مشتری را با آفرها و تخفیف های مناسب 
فراه��م کنید. خالقیت و ن��وآوری در ارائه خدمات متفاوت 
نیز می تواند عامل مهمی در موفقیت ش��ما باشد. مثال اگر 
امکان تحویل غذا به وس��یله پهپاد در ایران فراهم بود شما 
می توانستید از رقبا پیشی بگیرید و با شیوه متفاوت و نوین 

غذا را با پهپاد به مشتری برسانید. 
انتخاب افراد، لباس تمیز و آراسته پیک موتوری، مدیریت 
زمان درتحویل، کیفیت غذا و قیمت جزو پارامترهای مؤثر 

در موفقیت استارپ شماست. 

سوددهی در استارتاپ 

پرسش: مدیریک استارتاپ هستم که در زمینه تحویل آنالین غذا فعالیت می کنم. با رستوران ها و فست فودهای زیادی 
قرارداد دارم، اما هنوز نتوانسته ام به سوددهی برسم. شما چه پیشنهادی دارید؟  کلینیککسبوکار

روزنام�ه مدیریت�ی- اقتص�ادی
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 روزنامه فرصت امروز براساس رتبه بندی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
با امتیاز 61/63، رتبه هشتم روزنامه های بخش خصوصی کشور را داراست.

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی فرصت سازان امروز
مدیر مسئول و سردبیر: محمدرضا قدیمی

چاپ: شرکت هم میهن توزیع: نشر گستر امروز
آدرس: میدان هفت تیر، خیابان لطفی، بعد از مشاهیر، پالک49

دفتر مرکزی: 86073122-86073120

روابط عمومی: 86073118
فکس تحریریه: 86073203

س�ازمان آگهی ها: 88493166  
امور مشترکین: 86073314

آیین نامه اخالق حرفه ای روزنامه:

www.forsatnet.ir/regulations

کتابفروشی 
مشاوره حرفه ای

تازه وارد تهران ش��ده بودم. پدرم خیلی اصرار داشت 
که با من به تهران بیاد و مثال هوای یک بچه شهرستانی 
رو داش��ته باشه. اما من با غرور جوانی اصرار داشتم که 
م��ن می خوام دو روز برم تهران و چند تا کتاب بخرم و 
برگردم. شب هم که خونه خاله ناهید اینها هستم. شما 

چرا نگران من هستید. 
بابام درحالی که دستانش را به مهربانی روی شانه هایم 

گذاشته بود گفت: خدا به همرات. برو به سالمت.
 از اتوبوس که پیاده ش��دم یک راس��ت اومدم خیابان 
انقالب روبه روی دانشگاه تهران و برای نخستین بار این 
همه کتابفروشی رو از نزدیک می دیدم. خیلی خوشحال 
بودم که این همه کتابفروش��ی و این همه کتاب اینجا 
وج��ود داره. برای پیدا کردن کتاب هام که معلم ادبیات 
داس��تانی برام لیست کرده بود وارد چند تا کتابفروشی 
ش��دم که مثل کتابفروشی ابن س��ینای شهر خودمون 

خیلی معمولی بود. 
 در حال قدم زدن بودم که چش��مم به کتابفروش��ی 
دیدار افتادم. چند دقیقه ای پش��ت ویترین ایس��تادم و 
کتاب ها را تماش��ا کردم. تماش��ای کتاب برای من یک 
ل��ذت بی پایان بود. بی اختیار وارد کتابفروش��ی ش��دم 
و س��الم کردم. مرد میانس��الی که پیراه��ن آبی راه راه 
و آس��تین کوتاه به تن داش��ت به س��متم آمد و جواب 
سالم مرا داد و گفت: من در خدمتم هر دستوری دارید 
بفرمایید. با تعجب گفتم: می خوام کتاب ها را نگاه کنم. 
ب��ا لبخند گف��ت: خواهش می کنم. اگ��ر کتاب خاصی 
هم مورد نظر شماس��ت اش��اره بکنید من در حد توانم 
راهنمایی می کنم. من که موقعیت را مناسب دیده بودم، 
گفتم: ببخش��ید شما یه نگاهی به این لیست بیندازید. 
کدومش��ون را دارید. عینکش را که روی سینه اش تاب 
می خورد به چشم گذاشت و نگاهی عمیق به نوشته ها 
کرد. گفت: تا شما نگاهی به این قفسه بیندازید من برای 
شما آماده می کنم. من هم با خوشحالی به سمت قفسه 
ادبیات و فلس��فه رفتم و شروع کردم به تماشای کتاب 
و ورق زدن و گاه��ی خوندن بعض��ی از صفحات. هنوز 
در عالم تماشای کتاب بودم که مرد میانسال به سمت 
م��ن آمد گفت: ما دو تا میز و چند صندلی اینجا آماده 
کردیم، اگر موافقید اینجا راحت بنش��ینید و کتاب ها را 
ورق بزنید و بخونید. گفتم ببخش��ید ش��ما کتاب هایی 
را که می خواس��تم دارید؟ نگاهی ب��ه من کرد و گفت: 
راستش می خواستم بپرسم این کتاب ها را برای خودتون 
می خواین؟ با ش��وق و ذوق گفتم: بل��ه من کتاب زیاد 
می خونم. لبخند مهربانانه ای زد و گفت: این کتاب ها از 
نظر س��طح علمی در یک اندازه نیستند. من که تعجب 
کرده بودم با عالمت سر و با گوشه لب تعجبم را نشان 
دادم و گفتم: چطور مگه؟ در حالی من رو به نشس��تن 
دعوت می کرد، گفت: آن چنان که من متوجه شدم شما 

در زمینه ادبیات داستانی و نقد ادبی مطالعه می کنید.
 با لبخند گفتم. درس��ته چند تا داس��تان کوتاه هم 
نوشتم که تو مجالت چاپ شد، اما استادم می گه هنوز 
باید کتاب بخونی و بنویسی تا یک نویسنده خوب بشی. 
نگاهی مودبانه بهم کرد و گفت: قطعا همین طوره اما این 
کتاب ها در یک سطح نیس��تند. بعضی از این کتاب ها 
بسیار ساده و در حد ابتدایی هستند و برخی کتاب های 

حرفه ای در زمینه آموزش ادبیات داستانی هستند. 
تازه دوزاریم افتاد و فهمیدم آتنا خواهر کوچکم موقع 
اومدن اس��م چند تا کتاب رو به لیست اضافه کرده بود 

گویا برای کالس انشا می خواست.
 من که از هوشمندی فروشنده کتاب خوشحال بودم 
گفتم کامال درس��ته من اش��تباه کردم اون چند کتاب 
برای خواهر کوچکم اس��ت. درحالی که به آرامی حرف 
می زد به سمت قفسه کتاب های ادبیات داستانی رفت 
و چند تا کتاب از قفس��ه برداشت و به سمت من آمد و 
درحالی که چشمانش از ذوق برق می زد، گفت: اینها هم 
کتاب های خوبی هستند و برای شما مفیدند، اگر الزم 
دونستید در اختیار شما می گذارم چون اینها کتاب های 
کتابخانه ش��خصی خودم هس��تند و من به کسانی که 
خیل��ی عالقه مندند به ص��ورت امانی در اختیارش��ون 
می گذارم. خیلی خوش��حال بودم. حدود یک ساعتی از 

گپ و گفت ما گذشته بود.
 کتاب ها را برداشتم و با راهنمایی ایشان به صندوق 
رفت��م. اما ناگه��ان مثل اینکه برق منو گرفته باش��ه از 
ج��ا پریدم کیف پولم را تو اتوبوس جا گذاش��تنه بودم. 
فروش��نده که متوجه رفتار من ش��ده بود بدون اینکه 
سوالی بکند، گفت: اصال مهم نیست. این چهار تا کتاب 

که امانی است. 
این هفت تا رو هم ببر و بعدا هر وقت اومدی پولش��و 
بده. گفتم آخه. دس��تش را در دس��تانم گذاش��تم و به 
عالمت خداحافظی مرا به س��مت در بدرقه کرد. دو روز 
بعد که به شهر برگشتم نخستین کاری که کردم پول را 
کارت به کارت کردم و االن حدود ۱۰سالی است که من 
یکی از مشتریان پروپاقرص این فروشگاه کتاب هستم. 

آداب کسب و کار

پارسا امیری
کارشناس فروش
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